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تخومآ تمکح  ار  ناج  هک  نآ  مان  هب 

فرط مادـک  زا  دـینادن  دیـسرب و  يایهار  ود  هب  دـیتسین ، انـشآ  نآ  ریـسم  اب  نادـنچ  هک  يرهـش  هب  ترفاسم  رد  هداتفا  قافتا  نونکاـت 
؟ دیورب

هب ار  هار  هک  دـتفیب  ییولبات  هب  ناتمـشچ  ناهگان  دـیتسه ، ینادرگرـس  هار و  ندرک  مگ  نارگن  هک  یلاح  رد  یتیعقوم و  نینچ  رد  رگا 
؟ دینکیم ادیپ  یساسحا  هچ  دهدیم ، ناشن  امش 

.تسا ریذپانفصو  ناتلاح  سح و  دیاهتفای ، ار  دوخ  یهدشمگ  هدش و  لح  امعم  هک  لاح 

.دنک ادیپ  ار  ریسم  ات  ددرگیم  امنهار  ییولبات  لابند  دسریم و  یهار  ود  هب  مه  یگدنز  ریسم  رد  یهاگ  ناسنا 

دنتسه ییامنهار  ياهولبات  نابرهم ، دنوادخ  ناگدیزگرب  موصعم و  ياهتیصخش  ياشگهار  ابیز و  ایوگ ، نانخس 

ص:7
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.دوب دنهاوخ  نامیامنهار  نامراکفا  تیاده  اب  ینارگن  ّریحت و  ماگنه  میشاب ، انشآ  اهنآ  اب  رگا  هک 

مهارف ییانـشآ  نیا  یهمدـقم  تفرعم ، ياهایرد  نیا  زا  اشگهرگ  يدربراک و  اـما  هاـتوک  ياـههنومن  يروآـعمج  اـب  راتـشون ، نیا  رد 
.مینک یط  نانیمطا  اب  ار  یگدنز  تسرد  ریسم  اهنآ ، هب  لمع  اهبنارگ و  قیاقح  نیا  ندرپس  رطاخ  هب  اب  هک  نآ  دیما  .تساهدش 

.دیامنیم کمک  نهذ  رد  نآ  رتشیب  ياقب  رتعیرس و  ظفح  هب  ابفلا ، فورح  بیترت  هب  ابیز ، تالمج  نیا  باختنا  تسا  یهیدب 

تالمج دعب  ياهتبون  رد  دوش ، هدنراگن  بیـصن  یهلا  قیفوت  رگا  دنوشیم و  زاغآ  هحتف  اب  هک  هدش  هدروآ  هلمج  تشه  تسیب و  ادتبا 
.دش دهاوخ  يروآدرگ  همض  هرسک و  اب 

ص:8
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کِلاعِف   ِنسُحِب  َءیسُملا  ُحَلصَا  - 1

                  

َا

(1) ِکلاِعف ِنسُِحب  َءیسُملا  ُحَلصَا 

کیدزن سوبوتا  ياههلپ  هب  دـنوریم ، سوبوتا  تمـس  هب  ینالوط ، يراظتنا  زا  سپ  هک  یفـص  رد  نسح  مان  هب  یـصخش  دـینک  روصت 
.دوش راوس  رتدوز  ات  دهدیم  له  ار  وا  هدزباتش  یـصخش  ناهاگان  دراذگب ؛ سوبوتا  لوا  یهلپ  يور  ات  دنکیم  دنلب  ار  شیاپ  دوشیم و 

« .دییامرفب منکیم  شهاوخ  : » دیوگیم دوریم و  رانک  دنخبل  اب  نسح 

ص:9

فلا فرح  مکحلا  ررغ  - 1
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اج اـبیز  دروخرب  نیا  زا  دریگب ، ههبج  نسح  لـباقم  رد  اـت  هدرک  هداـمآ  ار  دوـخ  دـیاش  و  هتـشادن ، ار  يدروـخرب  نینچ  راـظتنا  هک  وا 
« دییامرفب امش  مهاوخیم ، رذع  : » دیوگیم یگدنمرش  زا  ینحل  اب  دروخیم و 

: اما دوشیم ؛ سوبوتا  راوس  نسح  رارصا  اب  هرخالاب  و 

؛ تسا نامیشپ  دوخ  هابتشا  اطخ و  زا  . 1

؛ دنکن عیاض  ار  یسک  قح  رگید  دریگیم  میمصت  . 2

.تسا یگدنز  رد  یبوخ  يامنهار  هک  هتخومآ  راکاطخ » اب  دروخرب   » يارب ار  یشور  . 3

: دوخ یهتسیاش  راتفر  نیا  اب  زین  نسح 

؛ دنکیم دونشخ  دوخ  زا  ار  نابرهم  دنوادخ  . 1

؛ دنکیم يریگشیپ  تسا - ناسنا  نأش  زا  رود  هک   - عازن يریگرد و  زا  . 2

ص:10
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؛ دنکیم کمک  نارگید  دوخ و  باصعا  تمالس  شمارآ و  ظفح  هب  . 3

؛ دنکیم حالصا  یناسنا  رد  ار  یهابتشا  دوخ  يابیز  راتفر  اب  . 4

، دـنک رظن  دـیدجت  ...و  راکلحم  هداوناخ ، رد  نارگید  اـب  دوخ  راـتفر  رد  هتفرگ ، دروخرب  نیا  زا  هک  یـسرد  اـب  صخـش  نآ  نوچ  . 5
.دشاب میهس  هعماج  ناگدنزاس  شاداپ  رد  درادرب و  یگرزب  مدق  هعماج  دشر  حالصا و  تهج  رد  هدش  قفوم  نسح 

؟ تشاد يدمایپ  هچ  دشیم ، نآ  زا  رتدب  ای  یظفل  يریگرد  زاسهنیمز  هک  درکیم  يراکابیز  دروخرب  نیا  ياج  هب  نسح  رگا 

؛ دشیم نارگید  دوخ و  یناشیرپ  تینابصع و  بجوم  - 

؛ درکیم تحاران  لطعم و  ار  ارگید  نارفاسم  - 

؛ درکیم یتخسرس  تجاجل و  اب  راداو  ار  صخش  نآ  - 

ص:11
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دشیم نارفاسم  رگید  صخش و  نآ  شدوخ ، یهنازور  ياهراک  رد  یهاتوک  لالتخا و  داجیا  ثعاب  تینابـصع  یتحاران و  نیا  راثآ  - 
.دوب میهس  ریصقت  مرج و  نیا  رد  مه  وا  و 

: هک نایقتم  ياوشیپ  تساهدومرف  هنامیکح  ابیز و  هچ  سپ 

« .نک حالصا  تیوکین ، ابیز و  راتفر  اب  ار  راکاطخ  »

ص:12
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ِلَمَعلا ِنسُح  یِف  ِرمُعلا  ُۀَکَرَب  - 2

َب

(1) ِلَمَعلا ِنسُح  ِیف  ِرمُعلا  ُۀَکََرب 

...و تکرب » اب  یهناخ  «، » تکرب اب  يوردوخ   » دنیوگیم ای  تسا » تکرب  اب  یلیخ  ینالف  لوپ  : » دنیوگیم هک  دیاهدینش  مه  امش 

؟ دروآ تسد  هب  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  هچ و  ینعی  تکرب  دینادیم  ایآ 

يارب دـشاب و  هداد  رارق  تعفنم  تکرب و  ریخ و  نآ  رد  دـنوادخ  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ تباـث » رادـیاپ و  ریخ   » ینعم هب  تغل  رد  تـکرب 
ماجنا يدایز  تبثم  ياهراک  یلومعم  ییوردوخ  نتـشاد  اـب  یـسک  رگا  .دوب  دـهاوخ  كراـبم  دوش ، عقاو  دـیفم  نارگید  شبحاـص و 

ار وردوخ  یتقو  زا  ًالثم  دهد ،

ص:13

فرح ب مکحلا  ررغ  -  1
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دـصقم هب  ار  رظتنم  دارفا  دورب ، ناراـمیب  تداـیع  هب  تغارف  تاـقوا  رد  دریگب ، ربـخ  دوخ  ناگتـسب  رداـم و  ردـپ و  زا  رتـشیب  هدـیرخ ،
« .تسا تکرب  اب  وردوخ  نیا  : » تفگ ناوتیم  ...و  دربب  ناتسرامیب  هب  ار  شرامیب  یهیاسمه  دناسرب ،

هیهت ینهاریپ  لوپ  نیا  اـب  : » دـندومرف دـنداد و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤـملاریما ، هب  مهرد  هدزاود  هلآو ) هیلعهللایلـص   ) ربماـیپ يزور 
.دندرک نینچ  ترضح  .نک »

لوبق هدنـشورف  رگا  میاـمن ؛ هیهت  رتـمک  تمیق  اـب  يرگید  نهاریپ  تسا  رتـهب  : » دـندومرف دـنتخادنا و  یهاـگن  نهاریپ  هب  ادـخ  لوسر 
لمع ترـضح  روتـسد  هب  نینمؤملاریما  .مییامن » هیهت  يرگید  نهاریپ  میورب و  رازاب  هب  مه  اـب  اـت  دـینادرگرب  وا  هب  ار  نهاریپ  دـنکیم ،

ار تلع  یتـقو  درکیم ؛ هیرگ  دوـب و  هتـسشن  هار  راـنک  هک  دـندید  ار  يزینک  هار  رد  دـنتفریم ، رازاـب  هب  مـه  اـب  هـک  یماـگنه  .دـندرک 
هب مهرد  راهچ  ترـضح  .ماهدرک » مگ  ار  غلبم  نآ  نم  منک ، دـیرخ  شیارب  هک  دوب  هداد  مهرد  راهچ  نم  باـبرا  : » تفگ دندیـسرپ ،

هیهت مهرد  راهچ  غلبم  هب  يرگید  نهاریپ  دنتفر و و  رازاب  هب  دندیشخب و  زینک 

ص:14
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وا رب  یتـشهب  ياهـسابل  زا  دـنوادخ  اـت  دـهد  نم  هب  یـسابل  تسیک  : » تفگیم هک  دـندروخ  رب  يریقف  هـب  تشگزاـب  هار  رد  .دـندومرف 
هدهاشم تشگزاب  رد  .دندیرخ  دوخ  يارب  يرگید  نهاریپ  هدـنام  یقاب  مهرد  راهچ  اب  دـنداد و  وا  هب  ار  نهاریپ  ترـضح  دـناشوپب »؟

، یمارگ ربمایپ  .مسرتیم » مبابرا  زا  هدـش ، رید  نوچ  : » تفگ دـندش ، ایوج  ار  تلع  یتقو  .تسا  هتـسشن  اـج  ناـمه  زونه  زینک  دـندرک 
دازآ ادـخ  هار  رد  ار  وا  ادـخلوسر ، ییامرففیرـشت  راختفا  هب  مه  بابرا  .دـنیامن  تعافـش  وا  زا  ات  دـنتفر  شبابرا  یهناـخ  هب  وا  هارمه 

دناشوپ و ار  هنهرب  ود  هک  مدیدن  رتتکرب  اب  نیا  زا  مهرد  هدزاود  : » دندومرف هلآو ) هیلعهللایلـص   ) ادـخ لوسر  دـش ، نینچ  یتقو  .دومن 
(1)« .دومن دازآ  ار  يزینک 

ار لاؤس  نیا  خساپ  نانمؤملاریما  تشاد ، تکرب  اب  يرمع  رتمهم  همه  زا  وردوخ و  لزنم ، لوپ ، ناوتیم  هنوگچ  لاح 

ص:15

هک دندادیم  باحصا  هب  یلمع  ییاهسرد  مالـسلاهیلع ،)  ) یلع نینمؤملاریما ، يراکمه  اب  یهاگ  هلآو ) هیلعهللایلـص   ) مرکا ربمایپ  -  1
ص214. ج16 ، راونالاراحب ، زا  هتفرگرب  .تسا  دراوم  نآ  زا  ارجام ، نیا 
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: دنیامرفیم دننادیم و  میاهتفرگ ، هدهع  هب  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  صقنیب  لماک و  رد 

« .تساهراک نداد  ماجنا  وکین  رد  تکرب  اب  رمع  »

ص:16
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قزَّرلا یِف  ُدیزَی  ِصرِحلا  ُكرَت  - 3

َت

(1) قزَّرلا ِیف  ُدیزَی  ِصرِحلا  ُكَرت 

هرهب و نیا  .تسا  هدومرف  ردقم  هدنب  یگتـسیاش  دوخ و  تمکح  ساسا  رب  هدـنب  ره  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یبیـصن  هرهب و  يزور » »
قالخا ملع ، دننام  يونعم  يزور  یلیصحت و  كردم  ای  لوپ  وردوخ ، دننام  يدام  يزور  دشاب ؛ يونعم  ای  يدام  تسا  نکمم  بیصن 

.حلاص دنزرف  ریخ و  ياهراک  ماجنا  قیفوت  وکین ،

: زا دناترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  نایب  يزور  یناوارف  تابجوم  مالسلامهیلع )  ) موصعم نایاوشیپ  ياهشیامرف  رد 

ص:17

هحفص ي 504 دلج 2  لاصخ  -  1
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؛ يزاون نامهیم  ناگتسب و  ماوقا و  هژیو  هب  ناعونمه ؛ هب  اذغ  نیدناروخ  ماعطا  . 1

( هـلآو هیلعهللایلـص   ) مرکا ربماـیپ  نارگید  هاـفر ؛ نیمأـت  روـظنم  هـب  يدادادـخ  ياـهتمعن  زا  یـشخب  یهناـقداص  شــشخب  هقدـص : . 2
« .دهد يزور  امش  هب  دنوادخ  ات  دیهدب  هقدص  دایز  : » دنیامرفیم

« .دیازفایم ار  يزور  يرادتناما  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  يرادتناما : . 3

داـیز شاـیزور  دـشاب ، تینـشوخ  هک  ره  : » دـنیامرفیم هراـب  نیا  رد  ناـنمؤملاریما  ندوب : نارگید  هاوـخریخ  نتـشاد و  بوـخ  تین  . 4
« .دوشیم

« .دیازفایم ار  يزور  نداد  تاکز   :» دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما  زین  هراب  نیا  رد  لاوما : رد  یهلا  بجاو  قوقح  تخادرپ  . 5

ص:18
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وت فرط  هب  ار  يزور  راک  نیا  هک  نک  اـعد  تناردارب  رـس  تشپ  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  نارگید : يارب  ندرک  اـعد  . 6
« .دنکیم ریزارس 

دایز ار  يزور  يراکوکین  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  هعماج : ارب  دیفم  ياهراک  رد  تکرـش  يراکوکین و  . 7
« .دنکیم

.دوشیم يزور  یناوارف  ثعاب  دنکیم و  لزان  ناسنا  رب  ار  یهلا  فطل  تمحر و  روما  نیا  هب  نتخادرپ 

ندرک رابنا  ندوب و  دوخ  عفانم  رکف  هب  طقف  ایند ، روما  رد  یبلطهداـیز  ینعی  صرح  تسا ؛ صرح  اهـشزرا  نیا  یهمه  كرتشم  تفآ 
هعدخ .دوشیم  تناما  رد  تنایخ  بجوم  درادیم و  زاب  هقدص  يزاوننامهیم و  زا  ار  ناسنا  هک  حیحص  یهدافتـسا  نودب  یهلا  ياهتمعن 

صرح و .تسا  صرح  بقاوع  زا  زین  نارگید  هب  تبـسن  نتـشاد  ءوس  تین  رتشیب و  لام  بسک  يارب  نارگید  نداد  بیرف  ندـیزرو و 
دوخ لام  بجاو  قوقح  ناسنا  دوشیم  ثعاب  یبلطهدایز 

ص:19
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دوشیمن میمهـس  يریخ  راک  چیه  رد  دیامنیم و  غیرد  نارگید  يارب  اعد  زا  یتح  تسا ، یبلطتعفنم  وا  تمه  یهمه  نوچ  دزادرپن و  ار 
زا ار  يزور  ندوزفا  تابجوم  هجیتن  رد  دهدیمن و  ناشن  نانآ  هب  شوخ  يور  دنهاوخب  یکمک  وا  زا  نارگید  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  و 
زا ار  نآ  شالت  نیرمت و  دنوادخ و  زا  دادتمـسا  اب  دیاب  تسا و  صرح  يونعم  يدام و  ياهیزور  عنام  نیرتمهم  سپ  .دـهدیم  تسد 

: دنیامرفیم نادحوم  يالوم  .دوش  زاب  ام  يور  هب  يزور  ياهرد  ات  مینک  رود  دوخ  دوجو 

« .دنکیم دایز  ار  يزور  صرح  كرت  »

ص:20
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ِهیف ِۀَقَشَملا  ِردَق  یلَع  ِلَمَعلا  ُباوَث  - 4

َث

(1) ِهیف ِۀَقَشَملا  ِردَق  یلَع  ِلَمَعلا  ُباَوث 

عرز تشک و  هب  هک  يزرواـشک  .دـنیبیم  یهار  رد  ار  دوـخ  عـفن  سک  ره  دـنکیم و  تکرح  تعفنم  بـسک  یهزیگنا  هـب  یناـسنا  ره 
عفانم یپ  رد  همه  دوریم ، هسردـم  هب  هک  يزومآشناد  تسا و  تیلاعف  لوغـشم  هناـخراک  هاـگراک و  رد  هک  يرگراـک  تسا ، لوغـشم 
.درک يرتشیب  تقد  ررض  عفن و  صیخشت  رد  دیاب  اما  تسا  ناسنا  یتاذ  ياههزیرغ  زا  یکی  تعفنم  يوجتسج  هک  ارچ  دنتسه ؛ دوخ 

سیردت يارب  دوشیم و  نییعت  راک » هفاضا  ، » هناخراک رد  هک  تساهناسنا  رد  هیحور  نیمه  دوجو  لیلد  هب 

ص:21

فرح ث مکحلا  ررغ  -  1
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.دنوشیم لئاق  مورحم » قطانم  رد  تمدخ   » و اوه » بآ و  يدب   » ای نطو » زا  يرود  قح  ، » تسد رود  قطانم  ناملعم 

: دیوگب نارگراک  هب  ییامرفراک  دینک  روصت 

نم : » دیوگیم نارگراک  زا  یکی  ناهگان  .میهد » لوحت  هبنش  دیاب  هک  میراد  ییاهـشرافس  دییایب ، هناخراک  هب  همه  هتفه  نیا  یهعمج  »
رد : » دیوگیم یموس  و  میراد » نامهیم  ناتـسرهش  زا  ام  : » دیوگیم يرگید  منزب ؛» گنر  ار  لزنم  رد  هعمج  ات  ماهدرک  ربص  هتفه  کی 

«... منزب نسکاو  مربب  ار  هچب  منکیمن  تقو  هتفه  لوط 

مه رود  نم  جرخ  هب  مه  راـهان  دوـشیم و  تخادرپ  زور  هس  قوـقح  هعمج  نیا  تباـب  هـتبلا  : » دـنکیم هفاـضا  اـمرفراک  اـنثا  نـیمه  رد 
« .میتسه

دناوتیم مه  مرـسپ  ار  لزنم  ِرد  میآیم ؛ مه  نم  : » دیوگیم لوا  رگراک  .دننکیم  یگدامآ  راهظا  کی  هب  کی  دـنوریم و  ورف  رکف  هب  همه 
ار اهنآ  لصفم  بش  هزات  تسه ؛ هشیمه  هک  نامهیم  هلب ، : » دیوگیم مود  .دنزب » گنر 

ص:22
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برکیم شدوخ  اهنـسکاو  نیا  دـنیوگیم  الـصا  دـش ؟ هچ  دـندزن ، نسکاو  ام  هب  هک  ام  رداـم  ردـپ و  ـالاح  : » دـیوگیم یموس  .منیبیم »
« .تسا

یهناـخراک رد  .تسا  هدرک  ادـیپ  شزرا  راـک  نوـنکا ، هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  تمحز  لـمحت  يارب  ندـش  هداـمآ  راـتفر و  رییغت  نـیا 
يرتشیب شاداپ  دشاب ، رتتخس  راک  هچ  ره  هدرک ، نییعت  یخرن  ناگدنب  سالت  ره  لمحت و  ره  یتخـس ، ره  يارب  دنوادخ  مه  شنیرفآ 

.دیامرفیم اطع 

دیاب ردام  ردپ و  نتـشادهگن  یـضار  يارب  يدنزرف  رگا  دـنوش ، تیذا  نارگید  زا  رتشیب  دوخ  دـنزرف  تیبرت  يارب  يردام  ردـپ و  رگا 
رگا دزاسب  شرـسمه  یقالخادب  ینابزدـب و  اب  دـیاب  هناخ  سدـقم  ياضف  نتـشاد  هگن  هزیکاپ  دـشاب و  رابدرب  رگید  ياههچب  زا  رتشیب 

هب دوخ ، بضغ  مشخ و  ندروخ  ورف  يارب  یـصخش  رگا  دشاب ، بقارم  دوخ  نالاسمه  زا  شیب  دـیاب  هانگ  زا  دوخ  ظفح  يارب  یناوج 
...رگا دیایب و  رانک  نآ  ياهیتخس  رقف و  اب  دیاب  مارح  هب  ندشن  هدولآ  لالح و  بسک  يارب  هناخ ، روآنان  رگا  دتفیب ؛ تمحز 

ص:23
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رد دنوادخ  .دـنکیم  ناربج  ترخآ  ایند و  رد  دـنیبیم و  ار  اهلمحت  نیا  تسا ؛ روکـش  رایـسب  نابرهم  يادـخ  دـننادب  دـیاب  همه  همه و 
یلع ناـفراع ، ماـما  تهج  نیمه  هب  دـنروخیم ؛ هطبغ  ناـشیا  لاـح  هب  نارگید  هـک  داد  ناگدیـشک  یتخـس  هـب  یتیاـنع  ناـنچ  تماـیق 

: دنیامرفیم مالسلاهیلع ،) )

« .تسا نآ  یتخس  نازیم  هب  لمع  ره  ياهشاداپ  »

ص:24
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ُۀَمعِن ِریَخلا  ُسیلَج  - 5

َج

ُۀَمِعن (1) ِریَخلا  ُسیلَج 

دنوادـخ ياهتمعن  نیرتهرهب  رپ  نیرتمهم و  زا  .دـنراد  یتاجرد  اهتمعن  اما  میراگدورپ ؛ يونعم  يدام و  ياهتمعن  رد  قرغ  اـهناسنا  اـم 
.تسا نیشنمه 

.دریگیم گنر  نیشنمه  زا  ناسنا  هک  تسین  یکش 

»؟ دیاهدز رطع  دوخ  هب  ایآ  : » دنسرپیم دیوریم ، هناخ  هب  هک  رهظ  دیسرپب ، ار  ییاج  یناشن  ًالثم  ات  دیوش  یشورفرطع  دراو  رگا 

يرذگب رگا  ناشورف  ربنع  هب 

يربنع رس  هب  رس  تاهماج  دوش 

ص:25

میج فرح  مکحلا  ررغ  -  1
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راذـگریثأت ام  رد  مه  نیـشنمه  راکفا  قالخا و  تاـیحور ، دراذـگیم ، رثا  اـم  یهماـج  رب  هتـساوخان  شورف  رطع  هک  هنوگناـمه  يرآ ،
زا یخرب  هک  دراد  یناوارف  ياهدرواتـسد  ادخ ، بوخ  ناگدنب  سانـشادخ و  راکتـسرد ، هاگآ ، ياهناسنا  نابوخ ، اب  ینیـشنمه  .تسا 

: زا دناترابع  اهنآ 

هب دزاسیم و  انـشآ  تالامک  اب  ار  ناسنا  نابوخ ، یهنادنـسپادخ  راتفر  ندـید  هنالقاع و  ياهراک  یهدـهاشم  نامیا : لـقع و  دـشر  . 1
.دنکیم بیغرت  بوخ ، لمع 

دیاب هب  زا  وت  نیشنمه 

دیازفیب نید  لقع و  ار  وت  ات 

لها قفوم و  یناسنا  یهدهاشم  اب  .دوشیم  لفاغ  نآ  زا  اما  دسانـشیم ؛ ار  اهیبوخ  اهـشزرا و  ناسنا  یهاگ  تلفغ : باوخ  زا  يرادیب  . 2
یهنابدؤم دروخرب  ندـید  اب  هک  یناوج  رایـسب  هچ  .دوشیم  مزج  اهنآ  ماجنا  يارب  ناسنا  مزع  دـنکیم و  یلجت  نهذ  رد  اهـشزرا  لمع ،

رییغن و ار  دوخ  شور  راتفر و  زا  ناشردام  ردپ و  اب  نارگید 

ص:26
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اب ناـبزیم  جوز  یهتـسیاش  دروخرب  قـالخا و  بدا ، یهدـهاشم  یناـمهیم و  کـی  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هک  ینارهوـش  نز و  اـسب  هچ 
.دناهدرک خلت  رگیدکی  ماک  هب  ار  یگدنز  يراتفردب  تجاجل و  اب  هتسنادن و  ار  مه  ردق  نونکات  هک  دنوشیم  هجوتم  رگیدکی ،

.تسا هدش  یگدنز  لوحت  زاغآرس  نابوخ  اب  ینیشنمه  عقاوم  يرایسب  رد 

نیـشنمه تسود و  يراکمه  نداد و  رکذـت  عقوم  هب  يرگنـشور ، هک  هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  ناطیـش : ماد  رد  ندـیتلغ  زا  تظفاـحم  . 3
.تسا هدرک  دیماان  ار  یسنا  ینج و  نیطایش  هتشادزاب و  یتشز  هانگ و  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  صخش  بوخ ،

وت اب  ماهدنز  ات  یهدب ، لیمیا  قیرط  زا  ار  وا  خساپ  رگید  راب  کی  رگا  مروخیم  مسق  : » دوب هتفگ  وا  هب  هناعطاق  هک  تسنادیم  شتسود 
نآ اب  ار  دوخ  یهطبار  دوب ، لئاق  يدایز  شزرا  شایتسود  يارب  هک  مه  وا  منزیمن ،» فرح 

ص:27
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.تسا دایش  وگغورد و  وا  هک  دوب  هدش  هجوتم  اهدعب  هدرک و  عطق  رسپ 

نیا رد  تسا  یهیدـب  دراد ؛ نارگید  ییامنهار  يرکفمه و  هب  زاین  ناسنا  اهراک  يرایـسب  رد  ییامنهار : تروشم و  زا  يدـنمهرهب  . 4
.دنتسه ناسنا  روای  نیرتهب  هدیسر ، تابثا  هب  نانآ  يزوسلد  تیحالص و  هک  بوخ  ناتسود  دراوم 

، كاپ ياهناسنا  اب  ینیـشنمه  یتسود و  تسا - ناسنا  راختفا  یهیام  هک  اهـشزرا - اهتنیز و  نیرتهب  زا  يدـنموربآ : شزرا و  بسک  . 5
: دیامرفیم زاریش  يدعس  .تسا  تلیضف  لامک و  نابحاص  دنموربآ و 

دنسوبیم هک  ار  هبعک  یهماج 

دش یمان  هلیپ  مرک  زا  هن  وا 

دنچ يزور  تسشن  يزیزع  اب 

دش یمارگ  وا  وچمه  مرجال ،

ص:28
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(: مالسلاهیلع  ) یلع نانمؤملاریما ، یهدومرف  هب  هک  ارچ  مینک ؛ باختنا  ینیشنمه  يارب  ار  نابوخ  میشاب و  نابوخ  زا  دوخ  میشوکب 

« .تسا گرزب  یتمعن  بوخ  نیشنمه  »

ص:29
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ِۀَّنَجلا ِلهَا  ُءافَرُع  ِنآرُقلا  ُۀلمَح  - 6

َح

(1) ِۀَّنَجلا ِلهَا  ُءافَرُع  ِنآرُقلا  ُۀلمَح 

اجنآ دنادب  ات  دنکیم  قیقحت  یـسررب و  دنک ، رداص  الاک  ياهقطنم  هب  دنهاوخیم  یتقو  هک  تسا  يرجات  ریبدـتاب  گنرز  هاگآ و  رجات 
.دنک رداص  ار  نامه  ات  دنرخیم  رتهب  ار  یسنج  هچ  دنالئاق و  تمیق  ردق و  ییالاک  هچ  يارب 

هب ار  دوخ  لاـمعا  مینیبـیم و  كرادـت  ار  ترخآ  یهـشوت  دوخ  رادرک  راـتفگ و  اـب  زور  ره  میتـسه و  ترخآ  رجاـت  اـیند ، رد  مه  اـم 
میهاوخب رگا  .میتسرفیم  ایند  زرم  فرطنآ 

ص:30

ۀمکحلا ج8 ص 78 نازیم  -   1
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و دنالئاق   شزرا  يراتفگ  رادرک و  هچ  يارب  ترخآ  رد  مینیبب  دیاب  میربب ، ار  مزال  یهرهب  دوخ  یگدنز  زا  میریگب و  ار  ررض  يولج 
ترخآ ملاع  رد  ینعی  ایند ، زرم  يوس  نآ  رد  یقالخا  هچ  اهوخ  قلخ و  نیب  زا  میمهفب  دـیاب  .میوش  هاگآ  فرط  نآ  رد  ـالاک  خرن  زا 

.درادن شزرا  اجنآ  یقافنا  عون  هچ  دنهدیم و  تیمها  رتشیب  کی  مادک  هب  اهقافنا  نیب  زا  .تسا  رتدنمشزرا 

نارگ مادک  اهراتفر ، عاونا  نیب  زا  هصالخ  يراددـنزرف و  يرادرـسمه و  عاونا  نایم  زا  راک ، بسک و  ياههویـش  نیب  زا  مینادـب  دـیاب 
هلمج زا  .مینکن  فرـص  دوسیب  ياهتراجت  رد  ار  دوخ  یهیامرـس  چوپ و  روما  هب  ار  دوخ  رمع  اـت  تسا ، تمیقیب  کـی  مادـک  رتتمیق و 

.تسا یهاگآ  ملع و  بسک  دننکیم ، نآ  فرص  ار  دوخ  تقو  مدرم  هک  يروما 

يارب ار  حور  شقن  اهیهاگآ ، زا  یخرب  اما  تسا ؛ دنمـشزرا  هعماج  درف و  يارب  نآ  ندوب  دیفم  نازیم  هب  یـشناد ، ره  هک  تسین  یکش 
راک هب  ...و  ریظنیب  ياهظفاح  يوق ، يوزاب  ابیز ، یهرهچ  دشابن ، حور  رگا  هک  هنوگنامه  دنراد  مسج 
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عیاض ام  يایند  تاناکما  مولع و  یهمه  میـشاب ، هتـشادن  یهاگآ  اهنآ  هب  دوشن و  لح  رگا  مه  تالوهجم  اهامعم و  زا  یخرب  دیآیمن ،
؟ دنکیم افیا  یگدنز  رد  ار  شقن  نیا  ییاهیهاگآ  ملع و  هچ  دیسرپیم  دبال  .دوشیم 

هچ يارب  دراد ؛ رایتخا  رد  ییاهیدنمناوت  تاناکما و  هچ  تسیک ؛ وا  قلاخ  دنادب  نآ  یهطـساو  هب  ناسنا  هک  یـشناد  تسا : نیا  خـساپ 
.دنکیم جراخ  تداعس  لامک و  ریسم  زا  ار  وا  یلماوع  هچ  دراد و  یفیلکت  هچ  هدمآ و  ایند  هب  یفده 

یهدـنرادرب رد  هک  تسا  نآرق  اـهیهاگآ  نیا  یهمـشچرس  .دـنایتمیق  دنمـشزرا و  تاـعالطا  زا  خنـس  نیا  اـهیهاگآ ، موـلع و  نـیب  زا 
ار هدارا  تیوقت و  ار  نامیا  دیادزیم ؛ لد  زا  ار  اهیهایـس  دـشخبیم ؛ افـص  ار  لد  نآرق  .تساهتمکح  نیرتیلاع  تارکذـت و  نیرتحیحص 
رد هچ  ره  سپ  دنکیم ؛ ینارون  ار  ناسنا  یگدنز  طیحم  حور و  بلق و  دزاسیم و  رود  اهیدیلپ  اهیتشز و  زا  ار  ناسنا  .دنکیم و  راوتـسا 

یتفرعم ملع و  هب  دوشیم و  رتشیب  ام  ياهیهاگآ  مینک ، شالت  نآرق  مهف  ربدت و  توالت و 
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ام راختفا  يدنلبرـس و  تزع و  یهلیـسو  مه  ترخآ  رد  هکلب  تسام ، یگدـنز  يامنهار  هار و  غارچ  ایند  رد  اهنت  هن  هک  میباییم  تسد 
.دوب دهاوخ 

(1)« .دنتشهب لها  نافراع  نآرق  هب  ناگدننکلمع  ناهاگآ و  : » دنیامرفیم هلآو ،) هیلعهللایلص   ) دمحم ترضح  تمحر ، ربمایپ 

ص:33

نآ مود  یـسانشب ؛ ار  تراگدرورپ  هک  نیا  تسخن  متفای ؛ زیچ  راهچ  رد  ار  مدرم  شناد  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما  -  1
( لامک تداعس و  قیرط   ) نید زا  ار  وت  هچنآ  ینادب  مراهچ  هتـساوخ ؛ هچ  وت  زا  ینادب  موس  تساهداد ؛ وت  هب  ییاهتمعن  هچ  ینادب  هک 

ص87. ج1 ، یفاک ، لوصا  تسیچ »؟ دنکیم ، نوریب 
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ِهِلهَاِل مُکَریَخ  مُکریَخ  - 7

َخ

(1) ِِهلهَِال مُکَریَخ  مُکریَخ 

رتگرزب و ياهرختسا  هب  مک  مک  دنکیم و  نیرمت  قمعمک  کچوک و  رختـسا  کی  رد  ادتبا  دوش  رهام  يرگانـش  دهاوخیم  هک  یـسک 
.دنک انـش  مه  ایرد  رد  دناوتب  دش  مزال  رگا  هک  ییاج  ات  دنکیم ، بسک  رتشیب  تراهمو  دـهدیم  همادا  ار  دوخ  نیرمت  دوریم و  رتقیمع 

.دربیم نایاپ  هب  ار  نآ  یتسرد  هب  دریذپیم و  ار  تیرومأم  نیا  یتحار  هب  یسک  نینچ 

هب مک  مک  ناکدوک و  يارب  سپـس  دزودیم ، اهکـسورع  يارب  کچوک  ياهـسابل  ادـتبا  دوش  تسدربز  یطایخ  دـهاوخیم  هک  یمناخ 
رتراکرپ رتگرزب و  ياهسابل  غارس 

ص:34

فرح خ مکحلا  ررغ  - 1
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.دزودب اطخ  هابتشا و  نودب  یتحار و  هب  ياهزادنا  لدم و  حرط و  ره  هب  ار  یسابل  ره  دناوتیم  هک  ینامز  ات  دوریم ،

تیوقت ار  دوخ  فعض  طاقن  دزادرپیم و و  نخـس  داریا  هب  رفن  دنچ  لباقم  رد  ادتبا  دوش  قفوم  لباق و  .ینارنخـس  دهاوخیم  هک  ییاقآ 
.دنارب نخس  تیقفوم  اب  میظع  تاعامتجا  رد  دناوتیم  هک  ییاج  ات  دیامنیم 

یـسک رگا  هک  مینک  تقد  مهم  نیا  هب  تسا  هتـسیاش  نونکا  .دبلطیم  ار  کچوک  طیحم  رد  نیرمت  گرزب ، راک  ره  رد  تیقفوم  سپ 
شایرادتناما رد  و  فلخت ، شیامیپ  دهع و  رد  غورد ، شراتفگ  رد  و  دشاب ، رثؤم  قفوم و  یناسنا  يرـشب  گرزب  عامتجا  رد  دـهاوخب 

یهاوخریخ و زین  اهراک و  رد  مظن  دـهعت و  يرابدرب ، لمحت و  تشذـگ ، وفع و  نوچ  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  زا  و  دـشابن ، تناـیخ 
شالت نیرمت و  هب  اهیتشز ، يرایسب  زا  ناور  حور و  يزاسکاپ  اهشزرا و  نیا  یمامت  بسک  دشاب ، رادروخرب  راثیا  یتح  یتسودعون و 

.دراد زاین  ششوک  و 

ص:35
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ام راثیا  ناسحا و  تبحم و  هب  یناسک  هچ  و  تسا ؟ رتهب  رتایهم و  لامک  بسک  يزاسدوخ و  يارب  هداوناخ  طیحم  زا  طیحم  مادـک  اما 
؟ دنرتراوازس رتهتسیاش و  هداوناخ  ياضعا  زا 

نارگید زا  مینک  یعـس  کی  ره  میهد و  رارق  یناسنا  ياهـشزرا  رد  ییوجتقبـس  رـس  رب  هقباسم  نادـیم  ار  هداوناخ  طـیحم  مییاـیب  سپ 
غورد دوخ  ناسک  نیرتکیدزن  هب  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  یتسار  .میشاب  رتابیکـش  رتشنمگرزب و  رتنابرهم ، رترادتناما ، رتوگتـسار ،
ياطخ لمحت  هک  یـسک  زا  هنوکچ  دشاب ؟ وگتـسار  دنرادن ، يدنواشیوخ  تبـسن  وا  اب  هک  يدارفا  اب  هعماج و  حطـس  رد  یلو  دیوگب 

ربص و یقلخشوخ و  راظتنا  ناوتیم  دناشکیم  یخلت  رهق و  هب  ار  یگدنز  هابتـشا  نیرتکچوک  ندید  اب  درادن و  ار  دوخ  دنزرف  رـسمه و 
.تشاد ار  هعماج  رد  لمحت  

مییوگب دنراذگب  شوخ  دشاب و  تحار  وا  دننک و  شالت  همه  دهاوخیم  هداوناخ  رد  هک  یسک  هب  ناوتیم  هنوگچ  و 

ص:36
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»؟ بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر   : » يوشیم هعماج  دراو  یتقو 

.دوب نیرتهب  مه  هعماج  رد  ناوتب  ات  دوب  نیرتهب  هکلب  بوخ و  هداوناخ  عمج  رد  لوا  دیاب  سپ 

شاـهداوناخ يارب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  : » دومرف هک  هلآو ) هیلعهللایلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رغن  شیاـمرف  حرـش  دوب  نیا 
« .دشاب نیرتهب 

ص:37
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تاعاّطلا ِمُوزُلِب  ِتاریَخلا  ُكرَد  - 8

َد

(1) تاعاّطلا ِمُوُزِلب  ِتاریَخلا  ُكرَد 

يارب اعد  ماقم  رد  یهاگ  .تسا  هدـش  يراج  امـش  نابز  رب  اهراب  اهراب و  نونک  اـت  کـش  نودـب  تسانـشآ و  ياـهملک  ریخ ، یهملک 
قیقد يانعم  دینادیم  اما  مهاوخیم ؛» ار  وت  ریخ  شیمه  نم  : » دییوگیم تبحم ، راهظا  ماقم  رد  ای  .دهد » تریخ  ادخ  : » دـییوگیم یـسک 

؟ تسیچ نآ 

.دشاب عرش »  » و لقع »  » دییأت دروم  هک  يدوس  عفن و  تسه ؛ یعفن  نآ  رد  هک  يراک  ینعی  ریخ  راک  و  دوس ، عفن و  ینعی  ریخ 

شزرا نآ  يارب  مینادیمن و  دنمشزرا  تسالط ، دنک  اعدا  یصخش  هک  ار  یگنر  درز  زلف  ره  اما  تسا ؛ دنمشزرا  الط 

ص:38

لاد فرح  مکحلا  ررغ  -  1
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ینعی نآ ، یهربخ  اـت  مینادـیمن  ریخ  زین  ار  یلمع  ره  .دـنک  دـییأت  ار  نآ  ندوب  ـالط  نئمطم  يرگرز  هربخ و  يدرف  اـت  میتـسین ، لـئاق 
.دننک دییأت  ار  نآ  ندوب  دنمدوس  ندوب و  ریخ  عرش ،»  » و لقع » »

دوـس مه  ییاـیند و  دوـس  مه  تسه ؛ عـفن  دوـس و  نآ  رد  اـمتح  هک  ارچ  میراد ؛ لـیم  تبغر و  نآ  هـب  میتخانـش ، ار  ریخ  هـک  نوـنکا 
هتـشاد هدیدنـسپ  راتفر  وکین و  قـالخا  مینک ؛ تبحم  نارگید  هب  میـشاب ؛ رادـتناما  وگتـسار و  میراد  تسود  تهج  نیمه  هب  .یترخآ 
رکاـش میهد ؛ ماـجنا  ضقنیب  میاـهتفرگ ، هدـهع  رب  هک  ار  یفیاـظو  میریگب ؛ ار  ناـگداتفا  تـسد  مـیورب ؛ ناراـمیب  تداـیع  هـب  میـشاب ؛

...و میهد  تیمها  زامن  هب  میشاب ؛ راگدرورپ  ياهتمعن 

ار اهنآ  رثا  میقاتـشم  میتسه و  اهنآ  تعفنم  دوس و  رظتنم  هناربصیب  میهدیم و  ماجنا  ار  اهنآ  میراد و  هقالع  ریخ  ياهراک  نیا  یهمه  هب 
.میوش دنمهرهب  شیوخ  راک  لصاح  زا  مینیبب و  ترخآ  ایند و  رد 

ص:39
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تلع .مینکیمن  هدـهاشم  دوخ  عضو  لاح و  رد  يرییغت  میهدـیم ، ماـجنا  ریخ  ياـهراک  هک  نیا  اـب  میباـییمن و  ار  راـثآ  نیا  مه  یهاـگ 
؟ تساجک عنام  تسیچ و 

: میریگب هجیتن  دوخ  ریخ  ياهراک  زا  اهنآ  عفر  اب  میناوتیم  هک  دناهدرک  یفرعم  عنام  ود  ناهاگآ 

: راک رد  تماقتسا  نتشادن  . 1

هن اما  دوشیم ؛ دنمورین  ندب  شزرو  اب  .نتشون  هحفـص  ود  یکی  اب  هن  اما  دوشیم ؛ ابیز  ناسنا  طخ  لوصا ، طباوض و  قبط  طخ  نیرمت  اب 
.ددرگ لصاح  هجیتن  ات  دشاب  رارمتسا  دیاب  مه  ریخ  ياهراک  رد  .ندش  تسار  مخ و  هبترم  ود  یکی 

: ییادزتفآ زا  تلفغ  . 2

زا تروـص  نیا  ریغ  رد  دوـش ؛ ییازتـفآ  یـشاپمس و  عـقوم  هب  دـیاب  تسین ؛ یفاـک  لاـهن  دـشر  يارب  باـتفآ  بآ و  اـهنت  هک  مینادـیم 
.تسین يربخ  رابرپ  ملاس و  لوصحم 

ص:40
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.دنیبب ار  ریخ  راک  لوصحم  ات  دیزیهرپب  تسا - ریخ  لامعا  تفآ  هک   - هانگ زا  دیاب  تسا ، ریخ  لامعا  کین و  راک  لها  هک  یسک 

ار ...و  نارگید  لام  ندروخ  تبیغ ، غورد ، دننام  یناهانگ  دوشیم و  هریخذ  رابنا  رد  هک  دـناهدرک  هیبشت  ییاهمدـنگ  هب  ار  ریخ  لامعا 
زا دیاب  دوش ، عمج  اهمدنگ  دیهاوخیم  رگا  : » دناهدرک هیصوت  لیلد  نیمه  هب  دننکیم  جراخ  رابنا  زا  ار  اهمدنگ  هک  يدزد  ياهشوم  هب 

« .دینک يریگولج  دزد  ياهشوم  ذوفن 

تسام رابنا  رد  دزد ، شوم  هنرگ 

؟ تساجک هلاس  لچ  لامعا  مدنگ 

نک شوم  ّرش  عفد  ناج ، يا  لوا 

نک شوک  مدنگ  عمج  رد  نآ ، زا  دعب 

: دناهدومرف هراب  نیا  رد  نایقتم  يالوم 

ص:41
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« .دوشیم رسیم  هانگ  كرت  تعاطا و  رارمتسا  اب  ریخ  ياهراک  یهجیتن  هب  ندیسر  »

ص:42
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َرُثَک امل  َّلَق  ام  رَذ  - 9

َذ

(1) َُرثَک امل  َّلَق  ام  رَذ 

رد دوب و  هتخاس  یهوکـشاب  للجم و  نامتخاس  نآ  راـنک  رد  .تشاد  یگرزب  يداـنق  يزپینیریـش و  هاـگراک  راوگرزب ، میرک و  يدرف 
...و تشاد  ییابیز  يوردوخ  نآ  گنیکراپ 

ناـمتخاس و نآ  دراذـگب و  وا  راـیتخا  رد  ار  هاگـشورف  هاـگراک و  نیا  هک  تشگیم  دـهعتم  رادـتناما و  وگتـسار ، یناوج  لاـبند  هب  وا 
.دروآ رد  وا  يرسمه  هب  تشاد ، رظن  رد  هک  ار  ییابیز  هتسیاش و  رتخد  دهد و  رارق  وا  تمدخ  رد  ار  وردوخ 

.درک راک  تساوخرد  هعجارم و  وا  هب  میرک ، درم  فادها  زا  ربخیب  تشگیم ، راک  لابند  هب  هک  یناوج  يزور 

ص:43

لاذ فرح  یطساو - یثیل  ظعوملا - مکحلا و  نویع  -  1
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هعجارم وا  هب  شورف  زا  سپ  دربـب و  رازاـب  هب  ار  اـهنآ  تساوخ  وا  زا  هداد و  وا  هب  ار  ینیریـش  عاونا  زا  یقبط  وا  ناـحتما  يارب  درم  نآ 
: تفگ .تسین » مزال  ریخ ، : » دینش خساپ  مراذگب »؟ یتناما  ای  هعیدو  یهاوخیمن  دراد ؛ تمیق  یلیخ  اهینیریش  نیا  : » تفگ ناوج  .دیامن 

هار هب  تفرگ و  ار  ینیریش  قبط  مامت ، یلاحشوخ  اب  هاگنآ  .دینش  لوا  خساپ  نامه  مه  زاب  بجعت  لامک  رد  ياهمانسانش »؟ یکردم ، »
.داتفا

رطاخ يارب  هک  ماهداد  شلباقم  رد  یلوپ  هن  ینیریـش ؛ قبط  متـسه و  نم  بلاج ، هچ  : » تفگ دوخ  اب  دش ، رود  هاگـشورف  زا  هک  یمک 
رگید تسا  بوـخ  سپ  دـنک ؛ بیقعت  هک  دراد  زا  یکردـم  هن  مدرگرب و  نآ  رطاـخ  يارب  هک  دراد  نم  زا  یکردـم  هن  مدرگرب و  نآ 

!« مروآیم تسد  هب  اهنیا  شورف  لباقم  رد  يدایز  لوپ  هچ  ینیریش ! ردقچ  یتسار  مرادرب ؛ مدوخ  يارب  ار  ینیریش  همه  نیا  مدرگنرب و 
رابتعا وربآ و  وردوخ ، لزنم ، هاگشورف ، درک ؟ ررض  ردقچ  وا  دینادیم  اما  تشگنرب ؛ هاگشورف  هب  رگید  تفر و  هبساحم  رکف و  نیا  اب 

میرک صخش  هک  ار  یتاناکما  یهمه  رسمه و  یعامتجا ،

ص:44
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دناوتیم میرک  درم  لفاغ و  ناوج  ناتـساد  .تشذـگ  ناوارف »  » زا كدـنا ،»  » رطاـخ ضحم  داد و  تسد  زا  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب 
هاتوک تدم  رد  هداد و  رارق  ام  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ار  یمیظع  ياهـشاداپ  دـنوادخ  .دـشاب  نابرهم  میرک و  دـنوادخ  ام و  ناتـساد 

هک تسا  ییاهتناما  میراد ، هچ  ره  ملع و  تورث  نابز ، شوگ ، مشچ ، .تسا  هداـهن  ناـمرایتخا  رد  یتاـناکما  ناـحتما ، دـصق  هب  رمع ،
نتـشاد اب  مینک و  ینامرفان  رگا  اما  _ _؛ دـیامنیم يونعم  يدام و  ياهتمعن  رد  قرغ  ار  ام  مینک ، هدافتـسا  اـهنآ  زا  وا  روتـسد  قبط  رگا 
.میـشاب هدرب  يدایز  دوس  نامدوخ  رظن  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  میاهدید ؛ یناوارف  تراسخ  میدرگنزاب ، ادخ  يوس  هب  تاناکما ، نیا 

رد اما  هدروآ ؛ تسد  هب  رذگدوز  یتذل  دنکیمن ، یشوپمشچ  هتـسناد  مارح  ار  نآ  هب  هاگن  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  یـسک  لاثم  ناونع  هب 
.دهدیم تسد  زا  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  دنشوپیم  مارح  زا  مشچ  هک  نانآ  ناکاپ و  يارب  هک  ار  یهلا  میظع  ياهشاداپ  لباقم 

ص:45
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كرد ، (3) لد مشچ  ندش  زاب  ، (2) يونعم تفرشیپ  ، (1) یحور شمارآ  وا  هب  تساوخیم  مارح ، زا  مشچ  ظفح  لـباقم  رد  دـنوادخ 
رطاخ يارب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  همه  هاتوک  یتذـل  ياوه  هب  وا  اـما  دـیامن ؛ اـطع  رگید  دنمـشزرا  رایـسب  ياـهتمعن  تداـبع و  تذـل 

.درذگیم ناوارف »  » زا كدنا ،» »

: دنیامرفیم هک  تسا  مهم  زجوم و  مالسلاهیلع )  ) یلع نامیالوم  رکذت  نیا 

« .نک یشوپمشچ  كدنا  زا  ناوارف  هب  ندیسر  يارب  »

ص:46

.دنکیم ادیپ  یبلق  شمارآ  دشوپب ، مشچ  مارح  زا  سک  ره  -  1
.تسا وکین  شقالخا  دشاب ، هتشاد  مشچ  تفع  سک  ره  [  2 - ] 2

ص72. ج10 ، همکحلانازیم ، [  3 - ] 3
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هِتَبِرجَت ِردَق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُيأَر  - 10

َر

(1) ِهَتبِرَجت ِردَق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُيأَر 

سفق رد  تـفج  تـفج  ار  ناـنآ  تـسا و  هتخادـنا  ماد  هـب  ار  یناگدـنرپ  هـک  دـید  ار  يدایــص  .تشذــگیم  یهار  زا  یگرزب  يزور 
: دمآ دیدپ  وا  نهذ  رد  یلاؤس  درک و  بلج  ار  راوگرزب  نآ  رظن  ياهتکن  ناگدنرپ  نآ  یهظحالم  زا  سپ  دراذگیم ؛

دایص نادب  نیچ ، ياناد  تفگ  دایز           گنرد  هشیدنا و  زا  سپ 

منیب ناوج  سر و  ون  ار  همه  منیب          ناکغرم  عمج  رد  هچناک 

ص:47

لوقعلا ص65 فحت  -  1
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ریپ هن  تسا و  لماک  هن  ناشنایم  رد  ریسا  هورگ  نیا  هک  بجوم  تسیچ 

ماد هب  دنتفوین  ناغرم  ریپ  مامه        میکح  ياک  دایص ، تفگ 

ناریگرپ دنوش و  نایوجهار  ناریپ             هرمه  هک  ناناوج  ناو 

(1) ناربهار نارگید و  تبرجت  نارتگرزب                 تکرب  زا  همه 

اهلاـس هک  نآ  تسانـشآ و  هدـند  جـالک و  اـب  دـنادیم و  ار   یگدـننار  نونف  يروـئت  تروـص  هب  هک  یـسک  نیب  میریذـپیم  اـم  یهمه 
كون اهنت  يزادناریت  زا  هک  نآ  میراد  لوبق  زین  .دراد و  دوجو  يدایز  توافت  هدیـشک  اهررـض  هدـید و  ار  اهرطخ  هدرک و  یگدـننار 

لباق هتخودـنا ، هبرجت  اهراب  هدرک و  هدافتـسا  حالـس  زا  دربن  ياهنادـیم  رد  اهلاس  هک  نآ  اـب  ندـگنلگ ، ندیـشک  دـنادیم و  کـسگم 
.تسین هسیاقم 

ص:48

راهب ءارعشلاکلم  یهدورس  -  1
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زین ار  يدعـس  تیب  نیا  .مینادـیم و  بوخ  هتفاتـش ، يراک  لابند  هب  هتفای و  ياهیامرـس  هزات  هک  نآ  ار  زین  ار  راکهنهک  رجات  کی  قرف 
: هک میاهدناوخ 

دنیب نآ  ماخ ، تشخ  رد  ریپ  دنیب                 ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

بکرم ریسم  نیا  رد  اهلاس  هک  نانآ  ياههیصوت  هب  یگدنز  ریسم  رد  هک  نانآ  ياههیصوت  هب  یگدنز  ریـسم  رد  هک  تسا  نیا  بیجع 
رد مینادـیمن و  نانآ  زا  رتمک  میتسه ، انـشآ  یگدـنز  يروئت  اب  اهنت  هک  ار  دوخ  مینکیم و  هجوت  رتمک  دـناهدرک ، قیرط  یط  هدـنار و 
ایند یهناختراجت  رد  میتسین و  لئاق  دیاهدیشچ ، ار  تسکـش  يزوریپ و  معط  اهراب  هک  نانآ  دوخ و  نیب  یتوافت  نانمـشد ، اب  دروخرب 

.میریگیمن شوگ  هب  ار  راکهنهک  نارجات  ياهدنپ 

.مینیبیم اهنایز  تراجت  رد  میروخیم و  اههبرض  نمشد  زا  میوشیم و  نادرگرس  یگدنز  ریسم  رد  اهراب  تهج  نیمه  هب 

ص:49
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، زوسلد ياهرتگرزب  زا  يریذپتحیصن  نارگید و  تایبرجت  زا  هدافتـسا  اب  دناهتفایرد و  ادتبا  زا  ار  تقیقح  نیا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 
.دنربب دوخ  رمع  زا  رتشیب  یهرهب  رتمک  یهنیزه  فرص  اب  دننکیم  یعس 

واک راپس  لد  ردپ ، دنپ  هب  رسپ  ناه 

دیرخ ناج ، دقن  اب  ار  نارگ  رهوگ  نیا 

خرچ هن  رو  گنرکی ، تحیصن  رب  شوگ  هد 

دیرب یمه  دهاوخب  رکم ، غیت  هب  تشوگ 

شوگ داد  گنرکی ، قفشم  دنپ  هب  سک  ره 

دیچ دارم  خاش  ز  گنر ، گنر  ياهلگ 

ثیدح نیا  مدینشب  وت  وچ  یکدوک  هب  دوخ  نم 

دیرد نم  نابیرگ  راگزور ، تسد  ات 

تسا تمالم  متفگ  مدینش و  ردپ  دنپ 

ص:50
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دیشک رس  عبط  نآ ، شیامزآ  زا  يور  نیز 

شیپ دناشن  رد  ارم  راگزور ، هاگ  ناو 

...دیمراین   تحیصن  دنپ و  سرد و  مد ز  کی 

دوب            رمع  دقن  ردپ ، ياهدنپ  هک  مدید 

دینک ارپ  نم  هب  حرط ، هب  نابرهم  ناک 

تسین فافک  ام ، تبرجت  هب  اهرمع  نیا 

دیما نارگید ، تبرجت  هب  هتشادان 

تخانش ردپ  ردق   (1) توابص رد  هک  نآ  شوخ 

(2) دینش ردپ  دنپ  یناوج  رد  هک  نآ  داش ،

: دنیامرفیم نایقتم  يالوم 

« .تسوا یهبرجت  نازیم  هب  درف ، ره  رظن  رابتعا  شزرا و  »

ص:51

یکدوک توابص = -  1
راهب ءارعشلاکلم  یهدورس  [  2 - ] 2
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ص:52
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فافِعلا ِلامَجلا  ُةاکَز  - 11

َز

(1) فافِعلا ِلامَجلا  ُةاکَز 

؟ دیتسه هاگآ  نآ  موهفم  زا  ًاقیقد  ایآ  اما  تسانشآ ؛ ياهژاو  تاکز 

: تسا هتفهن  موهفم  ود  تغل  نیا  یهشیر  رد 

، اهصقن بیع و  زا  ندش  كاپ  ییادزتفآ و  . 1

؛ ندش دایز  ومن و  دشر و  . 2

یقرت شیازفا و  هب  ور  نوصم و  اـهتفآ  زا  میراد  هچ  ره  میراد  تسود  اـم  یهمه  ینعی  تسا ؛ همه  بوـبحم  بوـلطم و  ود ، ره  نیا  و 
؟ میسرب هتساوخ  نیا  هب  میناوتیم  هنوگچ  اما  دشاب ؛

ص:53

فرح ز مکحلا  ررغ  -  1
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ناوتیم نآ  زا  يوریپ  اـب  هک  هدومن  یفرعم  ار  ياـهمانرب  تمعن ، ره  راـنک  رد  دـنوادخ  هک  هدـمآ  اـم  ینید  نوتم  رد  لاؤـس  نیا  خـساپ 
.دوشیم ریبعت  تاکز »  » هب همانرب  نآ  زا  .دومن  ظفح  اهتفآ  زا  داد و  شیازفا  ار  اهتمعن 

تسادخ و هار  رد  ندیشوک  یتسردنت ، تاکز  تسا و  نآ  راوازس  هک  تسا  یـسک  هب  نآ  نتخومآ  شناد ، تاکز  : » تسا هدش  هتفگ 
.تشاد نوصم  تارطخ  زا  داد و  شرتسگ  اههمانرب  نیا  اب  ناوتیم  ار  اهتمعن  ینعی  .تسا ؛» ندرک  یکین  يزوریپ ، تاکز 

برقت دنوادخ و  رکـش  يارب  ياهلیـسو  دناوتیم  یهلا  ياهتمعن  یهمه  لثم  هک  تسابیز  یهرهچ  راگدرورپ  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی 
.بسانم اجب و  یهدافتسا  طرش  هب  دشاب ؛ وا  هب 

: دراد رارق  تفآ  ود  ضرعم  رد  گرزب  تمعن  نیا 

ياهباتک رد  .تسا » رورغ  ییابیز ، تفآ  : » دندومرف هلآو ) هیلعهللایلص   ) مرکا ربمایپ  ینیبرترب  دوخ  رورغ و  . 1

ص:54
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دوش ناهانگ  بکترم  سک  ره  : » تسا هدمآ  روبز  رد  ًالثم  .تسا  هدش  هداد  رادشه  تفآ  نیا  هب  تبسن  زین  هتشذگ  ناربمایپ  ینامـسآ 
یـشالتم هدیـسوپ و  ار  اهنآ  دـنکیم و  يزاب  اههرهچ  اب  اهروگ  رد  هنوگچ  هک  درگنب  كاخ  هب  ددرگ ، رورغ  راچد  دوخ  ییاـبیز  زا  و 

« .دنام ناما  رد  شتآ  زا  هک  تسا  یسک  ابیز  دنکیم 

؛ تسا یگزره  هانگ و  هب  ندش  التبم  دنکیم ، دیدهت  ار  ییابیز  هک  يرگید  تفآ  . 2

هب ار  نارگید  ای  دنراداو  هانگ  یگدولآ و  هب  ار  شدوخ  ای  دنـشوکیم  دـننکیم و  عمط  رتشیب  يورابیز  درف  هب  سنا ، نج و  زا  نیطایش ،
.دنزادنیب هانگ  هب  وا  یهطساو 

یهـشیپ ار  ینمادکاپ  دنامب و  ظوفحم  تفآ  ود  نیا  زا  ات  دشاب  بقارم  دیاب  نارگید  زا  شیب  هدرک ؛ اطع  ییابیز  وا  هب  دنوادخ  هک  ره 
رمع تشذـگ  اب  و  رذـگدوز ، مه  تسا و  كدـنا  مه  دروآیم ، تسد  هب  يرگهولج  ییاـمندوخ و  یپ  رد  هچنآ  دـنادب  دزاـس و  دوخ 

اما دزابیم ؛ گنر 
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سب نیمه  نآ  شزرا  ردق و  فیصوت  رد  .دنمـشزرا  رایـسب  مه  تسا و  یندنام  مه  دروآیم ، تسد  هب  ینمادکاپ  یکاپ و  رثا  رب  هچنآ 
: میناوخیم هغالبلاجهن  رد  هک 

تداهش هب  هدرک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  نآ  زا  رتمک  شـشاداپ  دنکیم ، هشیپ  زیهرپ  ینمادکاپ و  اما  دشاب  تفعیب  دناوتیم  هک  یـسک  »
« .تسین هدیسر 

.دومنیم بلط  دنوادخ  زا  ار  ینمادکاپ  تفع و  يراکزیهرپ و  دوخ  ياهاعد  رد  هراومه  هلآو ) هیلعهللایلص   ) مرکا ربمایپ 

: دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع ملاع ، ناکاپ  ياوشیپ  ببس  نیمه  هب  درک ؛ ظفح  اهرطخ  زا  ار  ییابیز  تمعن  ناوتیم  ینمادکاپ  اب 

« .تسا ینمادکاپ  ییابیز ، تاکز  »

ص:56
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قیرَّطلا َلبَق  ِقیفَّرلا  ِنَع  لَس  - 12

َس

(1) قیرَّطلا َلبَق  ِقیفَّرلا  ِنَع  لَس 

دنکیم راک  یترفاسم  سناژآ  کی  رد  هک  امش  ناتسود  زا  یکی  دیرادیم ، رب  ار  یشوگ  یتقو  دنزب و  گنز  نفلت  ناهگان  دینک  روصت 
وا زا  امش  هن »؟ ای  ییآیم  تسه ؛ بسانم  یلاع و  یلیخ  رفس  یهمانرب  کی  : » دیوگیم یسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  وا  دشاب ؛ طخ  تشپ 

؟ دیسرپیم هچ 

حرطم تالاؤس  نیا  ًالومعم  یطـسق ؟ ای  تسا  يدـقن  هنیزه  تخادرپ  لته ؟ عون  تماقا ؟ تدـم  ینیمز ؟ ای  ییاوه  تساـجک ؟ دـصقم 
هک تسا  نیا  نآ  دریگیم و  رارق  تلفغ  دروم  بلغا  هک  دـنامیم  یقاـب  مهم  لاؤس  کـی  اـما  دوـشیم ؛ هتفرگ  میمـصت  سپـس  دوـشیم و 

دنتسه و یناسک  هچ  نارفسمه 

ص:57

لوقعلا ص 57 فحت  -  1
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ای یحیرفت  رفس  ره  زا  لبق  هک  دیشاب  هدرک  دروخرب  یقیقد  مظنم و  صخش  اب  مه  امـش  تسا  نکمم  مشاب ؟ هارمه  دیاب  يدارفا  هچ  اب 
اب لئاسم ، یهیقب  تماقا و  لحم  رفـس ، تدم  دصقم ، تهج  زا  تسا  بقارم  دـنکیم و  ار  زیچ  همه  باسح  هاتوک ، دـنچ  ره  یتراجت ،

تلع وا  زا  یتقو  و  تشذگن » شوخ  نم  هب  ًالـصا  : » دیوگیم یتحاران  اب  تشگزاب  زا  سپ  اما  دوشن ؛ هجاوم  ياهدننک  يروخلد  دروم 
خلت ام  یهمه  يارب  ار  رفـس  تشاد و  توافت  یلیخ  ام  اب  مناـهارمه  زا  یکی  یهقیلـس  مظن و  قـالخا و  : » دـیوگیم دـیوشیم ، اـیوج  ار 

« .درک

؟ دییوگیم هچ  وا  هب  دیوش ، هجاوم  يایضاران  درف  نینچ  اب  امش  رگا 

: دییوگب دیاش 

ینالوط و ياهیهارمه  یگدنز ، رد  هک  شاب  هتشاد  هجوت  یلو  دش ، مامت  دوب و  زور  شـش  جنپ ، یهارمه  نیا  هک  نک  رکـش  ار  ادخ  »
دنچ یهارمه  لیصحت ؛ لوط  رد  تسود  کی  اب  یهارمه  دننام  تسا ؛ ناوارف  نیا  زا  رتمهم 
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رد رسمه  اب  یهارمه  یگداوناخ ؛ تسود  کی  اب  یهارمه  يزابرس ؛ تمدخ  نارود  رد  قیفر  کی  اب  یهارمه  کیرـش ؛ کی  اب  هلاس 
« ...و رمع  لوط 

وا زا  يریذـپرثا  هکلب  تسین  نکمم  یتـحارب  وا  زا  ندـش  ادـج  اـهنت  هن  دـشاب ، باـبان  حـلاصان و  يدرف  اـم  هارمه  دراوم ، نیا  رد  رگا 
: تسیاشان هارمه  تسود و  کی  تسا  نکمم  تسا و  ریذپانبانتجا 

؛ دنک تسس  ار  ام  نامیا  . 1

؛ دنزب مه  رب  ار  ام  شمارآ  . 2

؛ دنک تیوقت  ای  داجیا  ام  رد  ار  ياهشزرا  دض  دهد و  هولج  گنرمک  ام  رظن  رد  ار  اهشزرا  . 3

؛ دزادنا هرطاخم  هب  ار  ام  یعامتجا  رابتعا  وربآ و  . 4

.دنک هابت  عیاض و  ار  ام  دنمشزرا  رمع  هلمج  زا  يونعم  يدام و  ياههیامرس  . 5

ص:59
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لاـمک و هار  ندومیپ  رد  اـم  قوشم  دوشیم و  اـم  لـمع  ملع و  تیوقت  بجوم  لـباقم ، یهطقن  رد  تسرد  بوخ  هارمه  تسود و  اـما 
دوب و میهاوخ  یلاعت  دشر و  هب  ور  وا  یهدنزومآ  نیتم و  راتفگ  ندینـش  راتفر و  قالخا و  ندید  زا  .تساهیتسردان  زا  نتفرگ  هلـصاف 

.تسام تاهابم  یهیام  تنیز و  وا 

: دناهتفگ ببس  نیمه  هب 

دیازفیب نید  لقع و  ار  وت  ات  دیاب                 هب  وت  زا  وت  نیشنمه 

ار مالسلاهیلع ،)  ) یلع نایقتم ، يالوم  شیامرف  نیا  جاودزا ، ترفاسم و  تراجت ، لیصحت ، هار  رد  نتـشاذگ  مدق  زا  لبق  هراومه  دیاب 
« .سرپب هارمه  زا  هار ، رد  ندراذگ  مدق  زا  لبق  : » هک میشاب  هتشاد  دای  هب 
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ۀَفَلاخُملا ُۀَّلِق  ِۀَبَحاصُملا  ُطرَش  - 13

َش

(1) ۀََفلاخُملا ُۀَِّلق  ِۀَبَحاصُملا  ُطرَش 

؟ دیتسه مهرد  ناشیرپ و  تحاران و  ارچ 

« .وت ردام  ندید  دعب  نم ، ردام  ندید  میرب  لوا  ردام ، زور  : » مگیم نم 

»؟ هشابن سکع  رب  ارچ  : » هگیم نوا 

« .میریگب يرتم  هدزاود  شرف  دیاب  : » مگیم نم 

« .میریگب يرتم  شش  یلاق  ات  ود  دیاب  : » هگیم نوا 

« .ماوخیم نآلا  : » هگیم نوا 

« .ورب ادرف  هنتفر ؟ مامح  تقو  هچ  نآلا  : » مگیم نم 

ص:61
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« .مدرک رایخ  غود  بآ  سوه  زورما  : » هگیم نوا 

»؟ اذغ دش  مه  رایخ  غود  بآ  : » مگیم نم 

« .ترفاسم میرب  دش ، لیطعت  هک  اههچب  یهسردم  : » مگیم نم 

« .رویرهش وت  طقف  ترفاسم  : » هگیم نوا 

: ..... مگیم نم 

: ..... هگیم نوا 

!؟ دتفایم یقافتا  هچ  دنوش ، اج  هب  اج  اههنیزگ  نیا  رگا  یتسار 

دهدـیمن هزاجا  ام  ناهنپ  رورغ  اما  تسین ، مهم  یلیخ  نآ  یهجیتن  هک  تسا  يدراوم  رد  ام  ياهتفلاخم  بلغا  دـیاهدرک  رکف  نونک  ات 
.دوشیم خلت  یگدنز  دیآیم و  شیپ  یتحاران  رهق و  دجنریم ، اهلد  مینکیم ؛ تفلاخم  هجیتن  رد  مییایب ؟ هاتوک  يرگید  عفن  هب 

ص:62
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دیاـبن سک  چـیه  اـب  تسا ، دـنوادخ  تیـصعم  هک  يدراوم  رد  تفریذـپ ؛ دـیابن  ار  لـطاب  .دـیریذپب  تفگ  هچ  ره  سک  ره  میوگیمن 
رادرک راتفگ و  اب  ام  ياهتفلاخم  دصرد  دنچ  اعقاو  اما  داهن ؛ اپ  ریز  دیابن  ار  نارگید  قوقح  درک ؛ ییادـصمه  يراکمه و  یهارمه و 

؟ تسا یشکقح  زا  زیهرپ  اب  دنوادخ  مکح  دانتسا  هب  رگیدکی 

يارب ار  یگدنز  نارگید ، عفن  هب  دوخ  ياههتساوخ  زا  ندمآ  هاتوک  اب  رگیدکی و  ياههتساوخ  اههقیلـس و  هب  نتـشاذگ  مارتحا  اب  رتهب 
.مینکن يراشفاپ  اهنآ  رب  میوشن و  لئاق  شزرا  تیمها  مک  روما  يارب  مینک و  نیریش  نایفارطا  دوخ و 

یلیخ هک  تسا  دـنمهقالع  یـصاخ  سابل  ای  ناکم  ای  اذـغ  هب  دراد و  ياهتـساوخ  ام  رفـسمه  هیاسمه و  تسود ، دـنزرف ، رـسمه ، رگا 
مینزن و مه  رب  ار  وا  دوخ و  یحور  شمارآ  مه  میهد ، شیازفا  ار  تیمیمص  افص و  مه  ات  مینکن  تفلاخم  وا  اب  تسین ، ام  هقالع  دروم 

.میروآ مهارف  دوخ  اب  ار  وا  یهارمه  يراکمه و  یهنیمز  یهارمه  نیا  اب  مه 
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هانگ هک  یتروص  رد   – بادآ موسر و  رد  مدرم  اب  ییوسمه  ارادـم و  : » دـنیامرفیم هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع ،)  ) یلع نینمؤملاریما ،
نانآ : » دـنیامرفیم زاتمم  ياهناسنا  نیقّتم و  فیـصوت  رد  زین  و  .تسا » نانآ  ياهینمـشد  تارطخ و  زا  ندـنام  ناما  رد  ثعاـب  دـشابن -

« .دنشاب یتحار  شیاسآ و  رد  نارگید  ات  دنزادنایم  تمحز  هب  ار  دوخ 

: مینک لمع  نانآ  لیم  قباطم  میزرون و  رارصا  يراشفاپ و  دوخ  تساوخ  هقیلس و  رب  نامایفارطا  لباقم  رد  ام  رگا 

؛ میاهدرک دونشخ  دوخ  زا  ار  دنوادخ  . 1

؛ میاهتفرگ رارق  نیقتم  نابوخ و  فص  رد  . 2

؛ میوشیمن راچد  باصعا  فعض  یتحاران و  هب  . 3

؛ دش میهاوخ  همه  یهقالع  دروم  بوبحم و  . 4

؛ میاهدرک دیماان  دوخ  لیصحت  راک و  یگدنز ، لحم  هب  ذوفن  زا  ار  ناطیش  . 5
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« يراد تسود  وت  روط  ره  راب  نیا   » دنیوگب دنیایب و  هاتوک  ام  عفن  هب  مه  نارگید  يدعب  لحارم  رد  میوشیم  ثعاب  . 6

؛ میاهتخومآ نارگید  هب  ابیز  یسرد  دوخ  راتفر  اب  . 7

؛ دوشیم رتیوق  يوق و  اهیتشز  كرت  اهیتسرد و  لوط  رد  ام  یهدارا  . 8

؛ میاهدرک ظفح  ار  نامدوخ  تیصخش  رابتعا و  . 9

.دوشیم رتمکحم  رادیاپ و  ام  ياهیتسود  . 10

« .تسا ندرک  تفلاخم  مک  ، ینیشنمه یتسود و  طرش  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع ،)  ) یلع ماما  اهیبوخ ، یهمه  ملعم 
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كاهَن نَم  َکُقیدَص  - 14

َص

(1) كاهَن نَم  َکُقیدَص 

؛ تسا سنا  زا  هتفرگرب  ناسنا  : » دـیوگیم یناهفـصا ،» بغار  ، » سانـشتغل ياملع  زا  یکی  دـناهدیمان ؟ ناسنا »  » ار ناـسنا  ارچ  دـینادیم 
تمالس زا  دوخ  دناوتیمن  دوخ  ناعونمه  اب  طابترا  نودب  ناسنا  .تسا » دوخ  عونمه  اب  نتفرگ  سنا  هب  هتسباو  ناسنا  ياقب  ماوق و  اریز 

اهنآ نودب  هک  وراد  بسانم و  ياذـغ  هب  زاین  دـننام  تسا ؛ یعقاو  يزاین  تسود  هب  زاین  .دـشاب  رادروخرب  مزال  طاشن  حور و  مسج و 
یهیدب .دراد  زاین  تسود  هب  دوخ  یفطاع  يونعم و  يدام ، ياهزاین  عفر  يارب  ناسنا  .دوب  دهاوخ  روآلالم  تخس و  رایسب  یگدنز 

ص:66
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: رعاش لوق  هب  .دش  تسود  دوشیمن  مه  یسک  ره  اب  درک ، هدافتسا  ناوتیمن  ییوراد  اذغ و  ره  زا  هک  هنوگنامه  تسا 

تسد داد  دیابن  یتسد  ره  هب  سپ  تسه       هک  ور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 

: مینکیم رورم  مه  اب  ار  اهنآ  هک  هدش  نایب  ییاههناشن  بوخ  تسود  يارب  ناگرزب  نانخس  رد  ینید و  ياههزومآ  رد  تهج  نیمه  هب 

ار یسک  رگا  .تسا  يونعم  یناسنا و  ياهشزرا  یهیاپ  رب  دنوادخ و  یگدنب  روظنم  هب  هکلب  تسین ؛ ماقم  لام و  عمط  هب  وا  یتسود  . 1
یتقافر ام  یتسود  تسا ، یناسنا  یقالخا و  زایتما  کی  دوجو  خساپ  رگا  میراد ؟ هقالع  وا  هب  ارچ  میسرپب  دوخ  زا  دیاب  میراد ، تسود 

نیا دیاب  تسا  یـشزرا  ياهتکن  تلع  رگا  میوش ؛ ایوج  ار  تلع  دننکیم  یتسود  راهظا  ام  هب  هک  یناسک  زا  دیاب  نینچمه  .تساجرباپ 
.مییامن تیوقت  ار  یتسود 
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رذحرب اهیتشز  اهیدب و  زا  هتـشاد و  شیارگ  اهیبوخ  هب  هک  تسا  یـسک  بوخ  تسود  تسا ؛ ماگـشیپ  تبثم  بوخ و  ياهراک  رد  . 2
.دشاب

.دنکیم دنمهقالع  اهشزرا  اهیبوخ و  هب  ار  ام  شیوخ  رادرک  راتفگ و  اب  . 3

.دنکیم کمک  ام  هب  هار  نیا  رد  میروآ و  يور  اهشزرا  اهیبوخ و  هب  دهاوخیم  ام  زا  . 4

.درادیم زاب  اهیتسردان  زا  ار  ام  هناعطاق  دیوگیم و  هظحالم  نودب  حیرص و  ار  ام  بیع  . 5

بلغا رد  دوشیم و  لـفاغ  دوخ  ياـهبیع  زا  دوخ  ناـسنا  اریز  دراد ؛ ـالاو  یهاـگیاج  مجنپ  دروم  بوخ ، تسود  ياـهیگژیو  دروـم  رد 
لقتنم ناسنا  هب  ار  اهنآ  دـناوتیم  هک  تسا  ناسنا  لـباقم  رد  ياـهنییآ  دـننام  بوخ  تسود  اـما  تسین ؛ دوخ  ياهفعـض  هجوتم  تاـقوا 

.دنک

ص:68

تمکح www.Ghaemiyeh.comيابفلا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  دنرامشیمرب و  دوخ  تسود  ياهاطخ  رب  یهیجوت  ار  یتسود  ناتسود ، زا  يرایـسب  هک  نیا  لوا  تسا ؛ هجوت  نایاش  هتکن  ود  هتبلا 
.تسا گرزب  یهابتـشا  نیا  ...و  درکیم  لـمع  هنوگ  نیا  دوب ، وت  ياـج   سک  ره  ینک ؛ نینچ  یتشاد  قح  وت  درادـن ، یبیع  دـنیوگیم 

اطخ راک  زا  دنک و  تحیصن  ار  وا  دیوگب و  وا  هب  ار  تسود  بیع  یصوصخ ، روط  هب  میالم و  نیـشنلد و  ینایب  اب  دیاب  بوخ  تسود 
.دراد زاب 

یناتسود زا  ببـس  نیمه  هب  دوشیم ؛ تحاران  رکذت  داقتنا و  زا  دراد و  تسود  ار  دیجمت  فیرعت و  یعیبط  روط  هب  ناسنا  هک  نیا  مود 
هیبشت ییوراد  هب  مه ، مالسامهیلع )  ) ناموصعم نانخس  رد  هک  تسا  نیا  هدنزومآ  درادن و  شوخلد  یلیخ  دنهدیم ؛ رکذت  حیرص  هک 

رد دنهدیم - رکذت  ار  ام  بیع   – هظحالمیب حیرـص و  ناتـسود  نیمه  هک  مینادیم  همه  فاصوا ، نیا  اب  .تسا  دیفم  اما  خـلت  هک  هدـش 
ام عفن  هب  تقیقح 
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، دنهدیم ناشن  یبوخ  ار  ام  ياهاطخ  دننکیم و  هیجوت  ار  ام  بیع  هک  نانآ  دنوشیم و  ام  یقرت  لامک و  دشر و  بجوم  دننکیم و  لمع 
تبثم یهرمن  اهـشزرا  هب  هک  هاگنآ  ترخآ ، رد  مینامب و  لـماکان  ناـنچمه  دـنوشیم  ثعاـب  دـننکیم و  لـمع  اـم  ررـض  هب  تیاـهن  رد 

ام راتفر  قالخا و  حالـصا  رکف  هب  هک  دوب  نامه  یعقاو  تسود  هک  میوشیم  هجوتم  یفنم ، یهرمن  ناهانگ  اهاطخ و  تباـب  دـنهدیم و 
« .دنکیم یهن  اهیتسردان  زا  ار  وت  هک  تسا  یسک  وت  یعقاو  تسود  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع ،)  ) یلع ناحلاص ، ياوشیپ  .دوب 
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هللا يَدُه  ِریَغِب  يدَتها  ِنَم  َّلَض  - 15

َض

(1) هللا يَدُه  ِریَِغب  يدَتها  ِنَم  َّلَض 

نآ هارمه  .تشاد  ناوارف  ییآراک  ددعتم و  ياهدیلک  دوب و  هدیچیپ  رایسب  هک  دنروآ  هیده  میارب  توص  طبـض  هاگتـسد  کی  يزور 
ار هاگتـسد  طقف  مدوب ، هدز  قوذ  یلیخ  نم  .دوب  زین  تکرـش  نآ  یتامدخ  زکارم  هدـنزاس و  تکرـش  یناشن  امنهار و  یهچرتفد  کی 
، دمآیم ام  لزنم  هب  سک  ره  دیآیم ، راک  هچ  هب  اهدیلک  نیا  متـسنادیمن  نوچ  اما  متـشاذگ ؛ هبعج  رد  ار  اهذغاک  هچرتفد و  متـشادرب و 
؛ تسا هفاضا  یکی  نیا  تسا ؛ نالف  دـیلک  نیا  منکیم  نامگ  تفگیم : دـیدیم ، یهاگتـسد  نینچ  راـب  نیلوا  هک  مه  وا  مسرپیم و  وا  زا 

هرخالاب ...و  دنک  راک  رتهب  هاگتسد  ات  دوش  زاب  دیاب  چیپ  نیا 

ص:71
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، مدـش دـیماان  سکهمه  اجهمه و  زا  یتقو  .داتفا  راک  زا  یلک  هب  هاگتـسد  یتدـم  زا  سپ  هک  نیا  ات  تشاد  يداهنـشیپ  رظن و  سکره 
، یصصخت تاریمعت  زکرم  نیرتکیدزن  یهدهاشم  هچرتفد و  هب  هعجارم  زا  سپ  .دراد  امنهار  هچرتفد  هاگتـسد  نیا  هک  دمآ  مدای  هزات 

هدنیامن مدینش ! اهفرح  هچ  مدش و  ریقحت  ردقچ  دنیبن ؛ دب  زور  ناتمشچ  هک  مدرب  تکرـش  زاجم  یگدنیامن  هب  متـشادرب و  ار  نآ  ًاروف 
، دیـسر هار  زا  هک  ره  دهدیم  هزاجا  دراذگیم و  یـسک  ره  رایتخا  رد  ار  تمیق  نارگ  هاگتـسد  نیا  لقاع  مادـک  رخآ  تفگیم : تکرش 

...و دروایب  شرس  ییالب 

قافتا نیا  اما  .مدوب  هدش  نیگنـس  تراسخ  نیا  ثعاب  مدوخ  مدوب و  هدرک  یگرزب  هابتـشا  نم  تفگیم ؛ تسار  میرذـگن ، مه  قح  زا 
دـنزرف و رـسمه ، اب  طاـبترا  مدوخ ، یگدـنز  یهماـنرب  میظنت  يارب  متـشاد  میمـصت  اـهزور  ناـمه  داد : تاـجن  يرتگرزب  رطخ  زا  ارم 

لاؤس تمـالع  هثداـح  نیا  .منک  یهاوخرظن  يدـج و  یتاـعلاطم  رگید ، روما  یگدـنز و  يداـصتقا  لـئاسم  تراـجت ، عون  مناتـسود ،
رد یگرزب 
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دارفا رایتخا  رد  ار  يدنمـشزرا  ءیـش  هک  نونکا  تسا ؟ رتدنمـشزرا  ناسنا  رمع  رکف و  نهذ و  زا  يزیچ  هچ  هک  درک  داجیا  نم  نهذ 
، دنتـسه مراـکفا  رمع و  هک  ماهیامرـس  نیرتدنمـشزرا  رـس  رب  ار  ـالب  نیمه  دـنکن  مدرک  لـمحت  ار  نآ  تراـسخ  متـشاذگ و  دراواـن 

!؟ مروایب

رد یسک و  هچ  یهیـصوت  هب  ار  هیامنارگ  رمع  مریگب و  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  یگدنز  یهمانرب  مدرک  رکف  يدج  روط  هب  هک  دوب  نیا 
وا هب  تبسن  ناسنا  یهدنزاس  قلاخ و  زا  سکچیه  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ندیشیدنا ، قمعت و  اهتدم  زا  سپ  منک ؟ فرص  یهار  هچ 

ناماما نربمایپ و  هک   – وا ناگدنیامن  زا  رتهب  سکچیه  .دنادیمن  ار  نم  ررـض  عفن و  نابرهم  يادـخ  زا  رتهب  سکچیه  .تسین  رتهاگآ 
هک دوب  نیا  .تسین  میرک  نآرق  وا ، ینامسآ  باتک  زا  رتشخبافـش  ياهخـسن  چیه  نم ، يارب  دننک و  ییامنهار  ارم  دنناوتیمن  دنتـسه -

ناـموصعم یناروـن  تاـملک  نآرق و  غارـس  هب  منک ، هتـشابنا  نارگید  ياـهفرح  زا  ار  مرکف  نـهذ و  هـک  نـیا  زا  لـبق  مـتفرگ  میمـصت 
نانآ مالک  لالز  سونایقا  زا  مورب و  مالسلامهیلع ) )
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مشاب و يورژک  هجوتم  هدمآ ، متـسد  هب  هک  ینازیم  اب  مدـش ، هجاوم  تسردان  ینخـس  اب  اهدـعب  رگا  ات  مناشن  ورف  ار  دوخ  مهف  شطع 
قیوشت رتشیب  ارم  ریـسم  نیا  رد  هچنآو  مریگب  کمک  لمع  لها  هاگآ و  ناصـصختم  زا  دیاب  هار  نیا  رد  هک  متـسنادیم  .مروخن  بیرف 

هارمگ دـیوجب ، ییاـمنهار  یهلا  تیادـه  ریغ  زا  سک  ره   :» هـک دوـب  مالـسلاهیلع ،)  ) یلع نینمؤـملاریما ، یناروـن  مـالک  نـیا  درکیم ،
« .دوشیم
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ٌقمُح ٍلَمَع  الِب  ِۀَّنَجلا  ُبَلَط  - 16

َط

(1) ٌقمُح ٍلَمَع  ِالب  ِۀَّنَجلا  ُبَلَط 

.دیسرپ ار  عقوام  لولهب  .دنک  تواضق  نانآ  نایم  دنتساوخ  وا  زا  دنتفر و  لولهب  دزن  فالتخا  عفر  يارب  رفن  ود  هک  تسا  هدش  لقن 

لوغشم هک  حبص  لوا  نامه  زا  .منک  رفح  یبآ  يوج  یـصخش  لزنم  لباقم  دوب  رارق  مدش و  راک  لوغـشم  حبـص  زا  نم  : » تفگ یلوا 
نِه تفگیم  مکحم  وا  مدیبوکیم ، نیمز  رب  مدرکیم و  دنلب  ار  گنلک  هاگ  ره  تسشن و  نم  رانک  دمآ  صخش  نیا  مدش ، ندز  گنلک 

متفگ .هدب  مه  ارم  مهس  تفگ  دمآ و  ولج  درک ، تخادرپ  ارم  ترجا  راکبحاص  هک  بورغ  ماگنه  .درکیم  دیلقت  ارم  يادص  و  نِه ،

ص:75
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« .متفگیم نِه  نِه  مه  نم  تفگ  يراد ؟ یمهس  هچ  وت  ماهدز ، گنک  حبص  زا  نم 

اهتـسد زا  یکی  فک  رد  ار  اههکـس  .تفرگ  ار  نآ  لولهب  .داد  ناشن  ار  اههکـسیهسیک  درم  تساجک »؟ ترجا  نونکا  : » تفگ لولهب 
مرامشیم و مزیریم و  رگید  تسد  رد  ار  اههکـس  نیا  نم  تفگ « : دوب ، هدرک  نِه  نِه  طقف  هک  یچاشامت  صخـش  هب  هاگنآ  تخیر و 
، دوب هدش  دوخ  ياعدا  یچوپ  هجوتم  هک  درم  ندروآ » رد  ندرک  راک  يادص  دزم  هکـس ، يادص  ندینـش  نک ؛ شوگ  ار  شیادص  وت 

؟ تشاد شاداپ  راظتنا  تمحز  نودب  هک  دوبن  درخیب  درم  نآ  ایآ  امش  رظن  هب  .دش  رود  اهنآ  زا  یگدنکفارس  تیاهن  رد 

درخیب دراد ، لوصحم  راظتنا  عرز  تشک و  نودب  هک  يزرواشک  ای  دراد  بوخ  هرمن  عقوت  ندناوخ  سرد  نودـب  هک  يزومآشناد  ایآ 
؟ تشاد ندش  یتشهب  عقوت  حلاص ، لمع  نتشاد  نودب  ناوتیم  هنوگچ  تسین ؟
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، دوشیمن رطعم  اضف  لـگ ، نتفگ  اـب  دوشیمن و  فرطرب  وا  یگنـسرگ  ناـن ، نتفگ  اـب  ناـسنا و  یگنـشت  بآ ، نتفگ  اـب  هک  هنوگناـمه 
هتکن نیا  ندش  رتنشور  يارب  .درک  شالت  نآ  هب  ندیسر  يارب  دیاب  هکلب  دوشیمن ؛ یتشهب  نآ ، مان  ندرب  تشهب و  يوزرآ  اب  روطنیمه 

: دینک تقد  ریز  بلاطم  رد 

هلمج زا  نوگانوگ  ياهـشاداپ  هدرک و  رکذ  ار  حلاص  لمع  نامیا ، زا  دعب  هلـصافالب  میرک  نآرق  رد  هبترم  داتفه  زا  شیب  دـنوادخ  . 1
؛ تسا هداد  رارق  دشاب ، لمع  اب  هارمه  هک  ینامیا  يازا  رد  ار  تشهب 

توبن يالاو  ماقم  هب  ربمایپ  رگا  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  زاـمن  رد  هلوسر » هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشا   » یهراـب نیدـنچ  مـالعا  . 2
؛ تسا هدوب  دنوادخ  نامرف  هب  لمع  یگدنب و  ببس  هب  هدیسر ،

(1)« .تسا لامعا  هب  ترخآ  رد  لاوما و  هب  ایند  رد  ناسنا  شزرا  رابتعا و  : » دنیامرفیم مالساهیلع )  ) يداه ماما  . 3

ص:77
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تشهب مه  حلاص  لامعا  دنک ، هدامآ  ار  هنیمز  ات  دوریم  غاب  هب  بابرا  زا  لبق  مالغ  هک  هنوگنامه  : » دنیامرفیم مالساهیلع )  ) رقاب ماما  . 4
.تسا رتشیب  مه  ناسنا  یتشهب  تاناکما  دشاب ، رتشیب  بوخ  لمع  هچ  ره  سپ   (1)« .دزاسیم هدامآ  نمؤم  يارب  ار 

رد جنگ  نآ  بحاص  .دوشن  جرخ  هک  تسا  یجنگ  دننام  دوشن ، لیدبت  لمع  هب  هک  ییاهیهاگآ  : » دـنیامرفیم مالـسا  یمارگ  ربمایپ  . 5
« .دربیمن ياهرهب  نآ  زا  اما  دزادنایم ؛ تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  ظفح 

« .تسا يدرخیب  لمع  نتشاد  نودب  تشهب  تساوخرد  : » دنیامرفیم نایقتم  ياوشیپ  نینمؤملاریما و  ارچ  میمهفیم  رتهب  نونکا 

ص:78
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هَبَضَغ َبَلَغ  نَم  ِناطیَّشلاِب  َرَفَظ  - 17

َظ

(1) هَبَضَغ َبَلَغ  نَم  ِناطیَّشلِاب  َرَفَظ 

دراو یهار  ره  زا  ناسنا  نداد  تسکش  يارب  ناطیش  .دراد  ینالوط  ياهقباس  رگیدکی  اب  ود  نیا  يریگرد  ناسنا و  اب  ناطیش  ینمـشد 
بیرف رازبا  ار  تذـل  یـشوخ و  یهاگ  ترهـش و  تردـق و  یهاگ  تورث ، لوپ و  یهاگ  دـنکیم ؛ هدافتـسا  ياهلیـسو  ره  زا  دوشیم و 

.دهدیم رارق  وا  تسکش  ناسنا و 

.درادیمن رب  تسد  ندرک  هعدخ  زا  ياهظحل  تسا و  هدرتسگ  اهناسنا  ياپ  شیپ  رد  هراومه  وا  فلتخم  ياهماد 

ماد ود  نیا  قیرط  زا  ناطیش  دیص  نیرتشیب  تسا و  رترثؤم  همه  زا  هلیسو  ود  ناطیش ، بیرف  ياهرازبا  یهمه  نایم  رد 

ص:79

اظ فرح  مکحلا  ررغ  -  1
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یلع نینمؤملاریما ، هک  ناـنچ  نآ  .بضغ  مشخ و  يرگید  ناـنآ و  یهدیجنـسن  طاـبترا  مرحماـن و  درم  نز و  توـلخ  زا  یکی  .تسا 
: دنیامرفیم مالسلاهیلع ) )

« .تسین مرحمان  اب  تولخ  بضغ و  زا  رتمهم  رتگرزب و  يدنمک  ناطیش ، يارب  »

تـسکش قیرط  نیا  زا  هداتفا و  ماد  ود  نیا  زا  یکی  رد  یلو  دـناهدناهر ؛ ناطیـش  رگید  ياهماد  زا  ار  دوخ  هک  ار  يدارفا  دنتـسین  مک 
.دناهدروخ

دوخ یب  دوخ  زا  ناسنا  لاح  نآ  رد  تسا ؛ بیجع  یتلاح  تسا - ناطیـش  دنمتردق  حالـس  ود  زا  یکی   - تینابـصع بضغ و  مشخ و 
.تسین دوخ  رادرک  راتفگ و  هجوتم  دوشیم ،

دنک یمادقا  ای  دزیرب  ییوربآ  دنکـشب ، ار  یلد  دیامن ، یفاصنایب  دـیوگب ، غورد  دـنک ، نیهوت  ناسنا  تسا  نکمم  تینابـصع  لاح  رد 
.دشابن ناربج  لباق  زگره  هک 
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؟ هنوگچ اما  مییامن ؛ هجلاعم  ار  دوخ  میاهدش ، التبم  نآ  هب  رگا  ای  مینک  يریگشیپ  یکانرطخ  يرامیب  نینچ  زورب  زا  میقاتشم  همه 

: تینابصع زا  يریگشیپ  يارب  هک  میباییم  تسد  اههتکن  نیا  هب  ینید  نایاوشیپ  نانخس  رد  تقد  اب 

؛ مییامن بلط  کین  قالخا  لمحت و  ربص و  نابرهم  يادخ  زا  اهزامن  زا  دعب  هژیو  هب  اعد و  عقاو  رد  هراومه  . 1

؛ مینک ترشاعم  رتشیب  قالخاشوخ  لمحترپ و  ياهناسنا  اب  . 2

؛ میشیدنیب تینابصع  یقالخادب و  ياهنایز  یقلخشوخ و  کین و  قالخا  شزرا  هب  عجار  یهاگ  . 3

؛ تسا توافتم  مه  اهناسنا  رکف  هقیلـس و  تسا ، توافتم  دارفا  هرهچ  گنر  نزو و  دـق و  هک  هنوگ  ناـمه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  . 4
؛ دنشاب ام  هقیلس  مه  دننک و  رکف  ام  لثم  همه  میشاب  هتشادن  راظتنا  سپ 
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رد مرادـن ؛ یگداـمآ  ـالعف  مییوگب  مینک و  عطق  ار  ثحب  میدرک ، تینابـصع  ساـسحا  نارگید  اـب  وگتفگ  ثحب و  ماـگنه  رد  رگا  . 5
؛ درک میهاوخ  تبحص  عوضوم  نیا  یهرابرد  يرگید  تصرف 

، میدش هجاوم  تفلاخم  اب  نشور  حیرص و  رظن  مالعا  نایب  زا  سپ  رگا  هکلب  میزرون ، رارـصا  نارگید ، هب  دوخ  رظن  ندنالوبق  يارب  . 6
.میهدب ندیشیدنا  تصرف  لباقم  فرط  هب  مینک و  توکس 

: تلاح نیا  رد  میتفای ، ینابصع  ار  دوخ  ناهگان  رگا  رگید ، يوس  زا 

؛» ادخ رب  هانپ  : » مییوگب نابز  هب  میربب و  هانپ  دنوادخ  هب  . 1

؛ مییوگن ینخس  مینک و  توکس  میشوکب  امتح  . 2

؛ میهد رییغت  ار  دوخ  ناکم  میناوتیم ، رگا  میزیخرب و  میاهتسشن ، رگا  مینیشنب و  میاهداتسیا ، رگا  . 3
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مـشخ تمایق  رد  دنوادخ  دراد ، زاب  ادـخ  ناگدـنب  زا  ار  دوخ  بضغ  مشخ و  سک  ره  : » هک مینک  دای  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  زا  . 4
« .دیامنیم راتفر  وا  اب  هنامیحر  درادیم و  زاب  وا  زا  ار  دوخ 

؛ میربب نیب  زا  ار  مشخ  یکیرات  وضو  تینارون  اب  میریگب و  وضو  . 5

دش میهاوخ  رادروخرب  ياهدارا  نانچ  زا  مک  مک  میناهرب ، ناطیش  ماد  نیا  زا  ار  دوخ  مینارب و  نامدوجو  زا  ار  مشخ  مینک  شالت  رگا 
نیرتمهم و زا  بضغ  نوچ  ؛ میهدیم تسکش  ار  نایش  مه  رگید  ياههنیمز  رد  مینکیم و  ادیپ  تاجن  زین  ناطیـش  ياهماد  یهیقب  زا  هک 
، فورعم لوق  هب  دیامیپیم و  رتناسآ  ار  رگید  ياهنادیم  دوش ، زوریپ  نادیم  نیا  رد  دناوتب  هک  یسک  تسا و  ناطیـش  ياهماد  نیرتتخس 

.تسام شیپ  مه  دون  دیآ ، دص  هک  نوچ 

: دنیامرفیم مالسلاهیلع ،)  ) یلع ناراکزیهرپ ، ماما 

ص:83
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« .تسا هدش  زوریپ  ناطیش  رب  دنک ، هبلغ  دوخ  مشخ  رب  سک  ره  »

ص:84
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کلُملِل یقبَا  ِکِلَملا  ُوفع  - 18

َع

(1) کلُمِلل یقبَا  ِِکلَملا  ُوفع 

؟ دیتسه رصقم  هک  دیشاب  هتشاد  لوبق  مه  ناتدوخ  دیوش  بکترم  ییاطخ  یصخش  هب  تبسن  هداتفا  قافتا  ایآ 

؟ تسیچ امش  یبلق  يوزرآ  یتیعقوم  نینچ  رد 

شیارب دـهد  تصرف  شاـک  دـنادرگنرب ، يور  نم  زا  مدـید ، ار  وا  یتـقو  شاـک  مییوـگیم  لد  رد  میریگب ، رارق  طیارـش  نـیا  رد  رگا 
تلع زا  یلیخ  شاک  دـهدن ؛ تلاجخ  ارم  دریذـپب و  ارم  رذـع  دوز  شاک  داد ؛ خر  دـمآشیپ  نیا  ارچ  ماـهدرک و  هابتـشا  مهد  حیـضوت 

...شاک .ماهدرک  هابتشا  مراد  لوبق  مدوخ  نم  دسرپن ؛ نم  هابتشا 

ص:85
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اب هارمه  عیرـس و  تشذـگ  وفع و  وا  هب  هیدـه  نیرتنیریـش  لـیلد  نیمه  هب  تسه ؛ هدنمرـش  یفاـک  یهزادـنا  هب  شدوخ  راـکاطخ  درف 
.تسا تبحم 

تیمها ام  ینید  ياهروتسد  رد  دراد ، هعماج  رد  زین  هدنوشوفع و  هدننکوفع ، رد  یناوارف  یهدنزاس  راثآ  تشذگ  وفع و  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدش  دای  تمظع  اب  تشذگ  وفع و  زا  ام  یبهذم  نوتم  رد  هدش و  هداد  نآ  هب  يدایز 

، نانمؤمریما و  .تسا » تشذگ  وفع و  ترخآ  ایند و  رد  یقالخا  تفص  نیرتهب  : » دنیامرفیم هلآو ) هیلعهللایلص  ، ) مالـسا گرزب  ربمایپ 
« .تسا یقالخا  ياهشزرا  یهمه  رس  رب  یجات  دننامه  تشذگ  وفع و  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع

زا یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  مه  دنمشزرا  تفـص  نیا  راثآ  هب  یهاگ  تشذگ ، وفع و  الاو  هاگیاج  نایب  یلک و  فیـصوت  رب  هوالع 
: زا تسا  ترابع  اهنآ 
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« .دراد تسود  ار  ششخب  تسا و  هدنشخب  دنوادخ  : » دنیامرفیم یمارگ  ربمایپ  دنوادخ ؛ يدونشخ  . 1

رذـب راک  نیا  اب  اـما  دوشیم ، دنـسرخ  مرجم  تبوقع  زا  دـنکیم و  مارآ  ار  ناـسنا  ماـقتنا  یهاـگ  ینمـشد ؛ هنیک و  ندـش  نک  هشیر  . 2
.دنزب بیسآ  نارگید  ای  صخش  دوخ  هب  اهراب  نآ  ياهدمایپ  تسا  نکمم  هک  دنکیم  يرایبآ  ار  ياهنیک 

.دیآیم تسد  هب  يدوز  هب  نآ  تاکرب  هک  دوشیم  هتشاک  یتبحم  رذب  تشذگ  وفع و  اب 

ناگدننک وفع  شاداپ  هک  دـنداد  ربخ  ییابیز  رایـسب  خاک  زا  دنتـشگرب ، جارعم  رفـس  زا  یتقو  مرکا  ربمایپ  تشهب ؛ رد  هژیو  شاداپ  . 3
.دوب

تبحم ادخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  دنتـسه و  وا  ناگدنب  ادخ و  یهداوناخ  مدرم  میناوخیم  تایاور  رد  تمایق ؛ رد  ناهانگ  شـشخب  . 4
هدنـشخب درف  ياطخ  زا  تمایق  رد  مه  دنوادخ  ادخ ، ناگدنب  زا  تشذگ  لباقم  رد  ور  نیمه  زا  دیامنیم ؛ رکـشت  وا  زا  دنوادخ  دـنک ،

.درذگیم
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ناربج ار  دوخ  یهتشذگ  هتفرگ  میمصت  هدش ، عقاو  وفع  دروم  هک  يراکاطخ  صخـش  میاهدوب  دهاش  اهراب  هدنزاس ؛ یتیبرت و  رثا  . 5
.دیامن داجیا  وا  رد  یلوحت  نینچ  تسناوتیمن  تازاجم  هیبنت و  زگره  هک  هدش  لیدبت  حلاص  یناسنا  هب  دنک و 

تسین هدیدنسپ  نآ  وفع  هدش و  ءانثتـسا  دروم  کی  تسا ، هتفهن  تشذگ  وفع و  رد  هک  ییاهیبوخ  یهمه  دوجو  اب  تشاد  هجوت  دیاب 
يارب ياهلیـسو  ار  نآ  هکلب  دـنکیمن ،  كرد  ار  تشذـگ  وـفع و  شزرا  اـهنت  هک  تسا  تسیاـشان  تسپ و  ناـسنا  اـب  دروـخرب  نآ  و 

هب تشذگ  وفع و  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما ، .دهدیم  رارق  نارگید  هب  رتنوزف  ندناسر  بیسآ  رتشیب و  یهدافتساءوس 
« .دیامنیم دساف  ار  میئل  تسپ و  ناسنا  دنکیم ، حالصا  ار  میرک  ناسنا  هک  نازیم  نامه 

وا مییوگب  مینادـب و  تسپ  میئل و  ار  یـسک  ره  تشذـگ ، وفع و  تردـق  لـمحت و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـالت  ياـج  هب  دـیابن  هتبلا 
.تسین تشذگ  یهتسیاش 
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ثعاب مه  تسا و  هدنزاس  مه  تشذگ  تزع و  ثعاب  مه  تسا و  هدـنزاس  مه  تشذـگ  وفع و  هک  تسا  نیا  تشذـگ  هچنآ  یهجیتن 
ظفح رتشیب  ار  ناسنا  هاگیاج  ماقم و  نأش و  یعامتجا و  تیعقوم  دوشیم و  هدنشخب  ناسنا  رمع  ندش  ینالوط  یتح  یگرزب و  تزع و 

.دیامنیم

هیلع و هللاایلـص   » مرکا ربمایپ  .دننکیم  نوزفا  ار  دوخ  تنطلـس  دوخ و  رمع  دنـشاب ، هتـشاد  تشذگ  تردق و  جوا  رد  تردـق  نابحاص 
« .دیامنیم رترادیاپ  ار  وا  تنطلس  ناطلس ، تشذگ  : » دنیامرفیم هلآ »
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تاعاّطلا ُمُکیَلَع  لَهسَت  ِتاداعلا  ُرِّیَغ و  - 19

َغ

(1) تاعاّطلا ُمُکیَلَع  لَهسَت  ِتاداعلا  ُّرِیَغ و 

تاذ وزج  هک  تسا  يایگژیو  تداـع  .مییوگیم  تداـع  دریگیم ، وخ  نآ  هب  دـهدیم و  ماـجنا  ًاررکم  ناـسنا  هچنآ  هب  تسیچ ؟ تداـع 
رود دوخ  زا  ار  نآ  ناوتیمن  یناسآ  هب  هک  هدمآ  رد  تباث  یتفـص  تروص  هب  مک  مک  ددعتم  ياهماجنا  رارکت و  اب  هکلب  تسین ؛ ناسنا 

.درک

تزع و لامک و  دشر و  بجوم  تبثم  بوخ و  ياهتداع  .دراد  ییاهدمایپ  ود ، نیا  زا  کی  ره  دشاب و  یفنم  ای  تبثم  دـناوتیم  تداع 
ترخآ ایند و  رد  نایز  تراسخ و  يونعم و  ياهـشزرا  زا  ناسنا  ینیـشنبقع  دوکر و  ثعاب  یفنم  دـب و  ياهتداع  ناـسنا و  يدـنلبرس 

.تسا

ص:90
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: دینک تقد  نآ  ياهدمایپ  یفنم و  تبثم و  ياهتداع  زا  ییاههنومن  هب 

نآ ياه  دمایپ  تبثم و  ياه  تداع 

.تیبوبحم اهتمعن ، ندش  دایز  وا : ناگدنب  دنوادخ و  زا  رکشت  . 1

.ینتورف عضاوت و  اهلد ، رد  ذوفن  : ندرک مالس  رتدوز  . 2

.يزور ندش  دایز  شمارآ ، یباداش ، يزیخرحس : . 3

.یحور شمارآ  يدنموربآ ، تیبوبحم ، راگدرورپ ، يدونشخ  اهراک : نداد  ماجنا  لماک  صقنیب و  . 4

نآ ياهدمایپ  یفنم و  ياهتداع 
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.حبص زامن  ندش  اضق  نآ و  ضراوع  ندب و  یگتسخ  ندشن  فرطرب  ندیباوخ : رید  . 1

.ینکفا فالتخا  نظءوس و  داجیا  ندز ، تمهت  هدز : باتش  تواضق  . 2

.اهیرامیب یخرب  یلبنت ، تلاسک ، يروخرپ : . 3

...و مارح  هاگن  یناشیرپ ، ترسح و  نظ ، ءوس  مدرم : لزانم  ای  نابایخ  هب  ندرک  هاگن  نتسشن و  هرجنپ  رانک  . 4

.بارطضا ینارگن و  نارگید ، دامتعا  نداد  تسد  زا  تیصخش ، تفآ  نتفگ : غورد  . 5

: دییامرف تقد  هتکن  نیا  هب  نونکا 

دراد و يرتشیب  دشر  ياج  رابتعا و  تسا و  روآدوس  وا  هاگشورف  رد  دوجوم  يالاک  مادک  هک  دنکیم  تقد  هراومه  قفوم  یهدنشورف 
دنکیم شالت  الاک  عون  ود  نیا  ییاسانش  زا  سپ  و  تسا ، راک  تفا  یهیام  روآ و  نایز  کی  مادک 
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.دیامن فذح  هاگشورف  ياهالاک  تسرهف  زا  ار  مود  عون  زیهجت و  لوا  عون  اب  ار  هاگشورف 

ار تبثم  دراوم  میـسانشب و  ار  اهتداع  دـیاب  سپ  نایز ؛ ای  دربیم  دوس  ای  دوخ  ياهتداع  راتفگ و  راتفر ، اب  هک  تسا  يرجاـت  مه  ناـسنا 
.مینک فذح  ار  یفنم  دراوم  تیوقت و 

: دوشیم هیصوت  ریز  لحارم  بسانمان  ياهتداع  ندرک  رود  يارب 

راثآ دروم  رد  ًالثم  نآ ؛ فذح  ياههدیاف  نآ و  دوجو  زا  یـشان  ياهنایز  یفنم و  تداع  نآ  هب  تبـسن  تخانـش  یهاگآ و  بسک  . 1
.مییامن هعلاطم  رتشیب  غورد 

.مینک يزیرهمانرب  رگید  راب  ادرف  يارب  مییوگن و  غورد  بش  ات  زور  کی  میریگب  میمصت  ًالثم  ناسآ ؛ تدم و  هاتوک  يزیرهمانرب  . 2

، تفر نخس  یفنم  ياهتداع  رب  هبلغ  یهوحن  تاداع و  ياهدمایپ  نوچ  دنچ و  یهرابرد  يرصتخم  هک  نونکا 
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« .دوش ناسآ  ناتیارب  تدابع  ات  دیهد  رییغت  ار  دوخ  تاداع  : » دنیامرفیم هک  دوشیم  رتنشور  نایعیش  موصعم  ماما  نخس  نیا  موهفم 
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ةَدابِعلا ِلضَف  نِم  ِهللا  یَلِا  بَحَا  ِملِعلا  ُلضَف  - 20

َف

(1) ةَدابِعلا ِلضَف  نِم  ِهللا  َیِلا  بَحَا  ِملِعلا  ُلضَف 

.دوب مولعم  همه  يارب  شیب  مک و  لاؤس  خـساپ  تورث ؟ ای  تسا  رتهب  ملع  هک  دـندرکیم  حرطم  ار  عوضوم  نیا  اشنا  ناـملعم  میدـق  زا 
ملع و نودـب  هک  دـندوب  فـقاو  دنتـسنادیم و  ار  ملع  شزرا  مه  اـهنامه  دـندادیم ، ار  يرگید  ياـهباوج  یتاـهج  هـب  یـضعب  هـچ  رگ 

.تسین دیفم  دیایب ، تسد  هب  مه  رگا  تورث  یهاگآ ،

لام زا  رتهب  شناد  لیمک ، يا  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع )  ) یلع ماـما  هک  میناوخب  هغـالبلاجهن  رد  میناوتیم  ار  لاؤس  نیا  لـماک  خـساپ 
اب ملع  اما  دباییم  ینوزف  ششخب  اب  لام  یشاب ؛ نابهگن  دیاب  وت  ار  لام  تسا و  وت  نابهگن  ملع ، اریز  تسا ؛

ص:95
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ملاع رابتعا  دوریمن و  نیب  زا  ملع  اما  دوریم ؛ نیب  زا  لام  يدوبان  اب  هدـمآ ، تسد  هب  لام  اب  هک  یتیـصخش  ماقم و  .دوشیم  داـیز  شخب 
(1)« .تسا ربنامرف  لام  اورنامرف و  شناد  ملع و  .تسا  یقاب  دنک ، لمع  شملع  هب  هک  یمادام 

دناهدومرف اـم  موصعم  ناـیاوشیپ  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  یهتکن  .تسا  نشور  ًـالماک  تورث  لاـم و  رب  ملع  يرترب  بیترت  نیا  هب 
هنوگچ ییـالاو  شزرا و  همه  نآ  اـب  راـگدرورپ ، تداـبع  هک  دـنک  بجعت  ادـتبا  ناـسنا  تسا  نکمم  .تسا  رترب  مه  تداـبع  زا  ملع 

یگدـنب تداـبع و  تقلخ  زا  فدـه  میناوـخیم  میرک  نآرق  رد  یتـقو  هژیو  هب  دریگ  رارق  مود  یهبترم  رد  ملع  زا  سپ  تـسا  نـکمم 
ياهنامرف ماجنا  تدابع  .تسا  رترب  مه  تداـبع  زا  ملع  ارچ  هک  دـشیم  مولعم  یبوخ  هب  مینک ، تقد  یکدـنا  رگا  اـما  تسا ؟ دـنوادخ 

، تسا مادـک  وا  ياضر  ریـسم  تسیچ و  دـنوادخ  روتـسد  مینادـن  اـت  تسا  یهیدـب  تسوا و  ياـضر  ریـسم  رد  تکرح  راـگدرورپ و 
هک یناسک  دنتسین  مک  .مینک  تعاطا  میناوتیمن 

ص:96
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.هدرک تفلاخم  راگدرورپ  تساوخ  اب  نتسنادن  لیلد  هب  دناهدرک و  ینامرفان  دننک ، تعاطا  دنتساوخیم 

وا رادـفرط  مه  ياهدـع  تشاد و  یهاگآ  مهف و  ياعدا  یـصخش  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  نامز  رد  دیـشاب  هدینـش  مه  امـش  دـیاش 
رد .تسین  ترـضح  روضح  هجوتم  دوریم و  ترـضح  نآ  زا  رتولج  وا  دندید  .دنتفریم  يریـسم  رد  مالـسلاهیلع )  ) ماما يزور  .دـندوب 
زا نان  صرق  ود  هتسهآ  تفر و  رگید  ياج   هب  صخش  نآ  ساوح  ات  درک  ربص  يرادقم  تخورفیم ؛ نان  هک  دیسر  یصخش  هب  ریـسم 

دیدزد و رانا  ود  مه  اجنآ  تخورفیم ؛ رانا  هک  دیسر  يرگید  صخـش  هب  .داتفا  هار  درک و  ناهنپ  دوخ  سابل  ریز  تشادرب و  وا  ياهنان 
- دوب شناد  ملع و  یعدـم  هک   – وا راتفر  زا  دندیـسر و  وا  هب  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  ماگنه  نیا  رد  .تفر  داد و  همادا  دوخ  هار  هب 

دنوادـخ هک  دـیاهدناوخن  نآرق  امـش  رگم  : » تفگ دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  هناـملاع  ياـهفایق  هک  یلاـح  رد  وا  .دـندومن  یتفگـش  راـهظا 
کی اطخ  راک  هئیـس و  يازج  دیامرفیم  رگید  ییاج  رد  دریگیم و  شاداپ  ربارب  هد  دهد ، ماجنا  یکین  راک  هنـسح و  سک  ره  دیامرفیم 

راهچ یلو  مدرک ؛ تقرس  راهچ  نم  تساطخ ؛ نامه  دننام  ربارب و 
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!« دنام یقاب  نم  يارب  شاداپ  هنسح و  شش  یس و  تیاهن  رد  سپ  دوشیم ؛ لهچ  نآ  شاداپ  هک  مداد  قدص 

نانآ ینعی  نیقتم ، زا  ار  لامعا  دنوادخ  هک  ياهدناوخن  ار  هیآ  نیا  رگم  ییوگیم ، نآرق  هک  وت  : » دـندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
، دوب هدش  دوخ  هابتشا  هجوتم  صخـش  نآ  دیامرفیم »؟ لوبق  دشاب ، یهلا  تاررقم  بوچراچ  رد  راگدرورپ و  دییأت  دروم  ناشراک  هک 

.دش رود  یگدنمرش  تیاهن  رد 

« .تدابع شزرا  زا  تسا  رتشیب  نم  دزن  ملع  تلیضف  شزرا و  : » دنیامرفیم مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دراد  یتبقاع  نینچ  ملع  نودب  تدابع 
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ۀَباتِکلاِب ِملِعلا  ُدَّیَق و  - 21

َق

(1) َۀباتِکلِاب ِملِعلا  ُدَّیَق و 

؟ دشیم هچ  دوبن ، ملق  رگا  ای  دتفایم  یقافتا  هچ  دوش ، فذح  رشب  یگدنز  زا  نتشون »  » رگا هک  دیاهدرک  رکف  نونک  ات  ایآ 

هدـنام یقاب  نتـشون  ملق و  تکرب  هب  هدـنام ، راگدای  ام  يارب  هتـشذگ  ياهلـسن  زا  هک  یقیاقح  فراعم و  مولع ، هک  تسا  نیا  زج  اـیآ 
رایتخا رد  ملق  تکرب  هب  تسا ، هتـشذگ  نارکفتم  نادنمـشناد و  راگدای  هک  گنـسنارگ  ياـهباتک  دنمـشزرا و  راـثآ  همه  نیا  تسا ؟

رشب رادزار  ملق  : » دناهتفگ ناگرزب  زا  یخرب  هک  روطنامه  .میدوب  مورحم  تمعن  همه  نیا  زا  ام  زورما  دنتشونیمن ، نانآ  رگا  تسام و 

ص:99
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؛ تسا لیلد  نیمه  هب  دـنکیم  دای  دـنگوس  نآ  هب  نآرق  رگا  و  .تسا ،» راصعا  نورق و  تاـیبرجت  یهدـنروآدرگ  مولع و  رادـهنازخ  و 
ملق دـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  نیتسخن  : » هدـمآ تایاور  یـضعب  رد  .دوشیم  داـی  شزرارپ  میظع و  رایـسب  يزیچ  هب  دـنگوس  هشیمه  اریز 

« .دوب

.دنکیم راگدنام  ار  اهنآ  میاهتفرگ ، نارگید  دوخ و  تایبرجت  ای  ناگرزب  نانخس  زا  هک  ییاهسرد  نتشون 

هب همان  نتـشون  .مینکیم  دـهع  دـیدجت  دوخ  یهتـشذگ  اب  نآ  هب  هعجارم  اب  میناوتیم  هک  تسا  ياهنیجنگ  هدـنزومآ  تارطاـخ  نتـشون 
نارگید دید  ضرعم  رد  نآ  بصن  هدنزومآ و  ابیز و  ياهلمج  نتشون  .دوشیم  تایبرجت  لدابت  اهتبحم و  شیازفا  ببس  بوخ  یتسود 

زا ار  ام  یهناش  همانتیصو ، نتـشون  .دنکیم  کیرـش  هتفرگ ، تروص  ناشیهاگآ  شیازفا  یپ  رد  هک  نانآ  بوخ  لمع  شاداپ  رد  ار  ام 
رد ار  ام  تادهعت  اهرارق و  اههدعو ، نتـشون  .تسا  هدنیآ  رد  ام  ياههتـساوخ  ققحت  زاسهنیمز  دـیامنیم و  کبـس  نارگید  قوقح  راب 

قوقح يادا  تادهعت و  هب  لمع  تهج 
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نتشون .دنکیم  کمک  تاناکما  اهتصرف و  زا  هنیهب  یهدافتسا  مظن و  تیاعر  رد  ام  هب  یگتفه  یهمانرب  نتشون  .دهدیم  يرای  نارگید 
سفن و یهبـساحم  رد  ار  ام  زور ، لوط  رد  دوخ  یفنم  تبثم و  ياهراک  نتـشون  .دوشیم  هعماج  یگنهرف  دشر  بجوم  باتک  ای  هلاقم 

بجوم دراد ، هدهع  هب  هعماج  رد  ار  یتیلوسم  هک  یسک  يارب  نآ  نداتـسرف  رکـشت و  ای  رکذت  کی  نتـشون  .دنکیم  يرای  يزاسدوخ 
نتشون میریگب و  سنا  ملق  اب  دیاب  .میاهتفگ  مک  مییوگب  نتـشون  دیاوف  زا  هچ  ره  .دوشیم  نانآ  قیوشت  هعماج و  دارفا  حالـصا  دشر و 

ثیداحا دـننکن و  تعاـنق  دوخ  یهظفاـح  هب   » دـننکیم دـیکأت  دوخ  ناراـی  هب  ددـعتم  ثیداـحا  رد  مالـسا  ناـیاوشیپ  .مینک  تیوقت  ار 
« .دنراذگب راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  دنروآ و  رد  ریرحت  یهتشر  هب  ار  یهلا  مولع  یمالسا و 

لوپ ظفح  يارب  مینکیمن ، تلفغ  عقوم  يرایبآ  زا  لگ ، ظفح  يارب  .دراد  يرازبا  شور و  هار و  دنمشزرا  ئـش  ره  يرادهگن  ظفح و 
مینزیم گنر  ار  نآ  راگنز ، زا  نهآ  ظفح  يارب  مینکیم ؛ هدافتسا  قودنص  واگ  زا  یتمیق  ءایشا  و 
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اب ار  شناد  ملع و  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ملاع ، ناکاپ  ياوشیپ  .تسا  نتـشون  مه  شناد  ملع و  ظفح  هار  ...و 
« .دییامن ظفح  نتشون 

ص:102
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هیف ِلوَقلا  ِنسُحِب  ٍنوُتفَم  نِم  مَک  - 22

َك

(1) هیف ِلوَقلا  ِنسُِحب  ٍنُوتفَم  نِم  مَک 

تبحص یلامک  زا  رگا  یتح  دیآیم ؛ ششوخ  ندرک  فیرعت  زا  ناسنا  ًالومعم  دیراد ؟ یلاح  هچ  دنکیم ، فیرعت  امـش  زا  یـسک  یتقو 
یهاگ دح  زا  شیب  اجبان و  فیرعت  .تسین  ناسنا  عفن  هب  هشیمه  ندرک ، فیرعت  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  .تسین  وا  رد  هک  دـننک 

اهنت دـشوپیم و  مشچ  دوخ  ياـهبیع  زا  ناـسنا  هجیتـن  رد  دریگیم ؛ ناـسنا  زا  ار  حیحـص  شنیب  دوـشیم و  ناـسنا  تلفغ  رورغ و  ثعاـب 
دیجمت فیرعت و  رظتنم  هراومه  دوخ  بیع  حالـصا  رد  شـشوک  ياج  هب  جیردت  هب  دنیبیم و  ار  دوخ  راک  تبثم  ياههتکن  اهتیقفوم و 

راک دییأت  قیوشت و  هب  ناسنا  .تسا  نارگید  قیوشت  و 

ص:103

( مالسلا هیلع   ) یلع نانخس  لوقعلا - فحت  -  1
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نانخـس رد  .دـیآیم  رامـش  هب  زین  نیرفآرطخ  رما  نیا  اما  تسا ؛ ناسنا  ياهراک  يارب  شجنـس  كالم  یعون  نیمه ، دراد و  زاـین  دوخ 
راک شزرا  زا  رتمک  رگا  نارگید  راک  زا  ندرک  فیرعت  دـناهدومرف : هک  هدـش  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  عماج  یتروص  هب  ینید  ناـیاوشیپ 

، اـجیب نارگید  زا  مه  میـشاب  بقارم  دـیاب  نیارباـنب  تسا ؛ یتسار  قدـص و  فـالخ  دـشاب ، نآ  زا  رتـشیب  رگا  دـسح و  دـشاب ، ناـشیا 
رد هکلب  مینکن ؛ شوخ  لد  نامراک  زا  نارگید  فیرعت  هب  هتسب  شوگ  مشچ و  مه  مینکن و  دیجمت  فیرعت و  دح  زا  شیب  باسحیب و 

شوخلد .مبایب  مه  ار  میاهفعـض  هطقن  ات  منک  تقد  نم  سپ  دـناهدید ؛ ارم  راـک  تبثم  یهبنج  اـهنت  ناـنآ  مینک  فارتعا  دوخ  تولخ 
: هک دوشیم  ببس  نارگید  ياهفیرعت  هب  ندرک 

؛ دنیبب هتفاب  ادج  ياهتفات  ار  دوخ  دوش و  التبم  رورغ  هب  ناسنا  . 1

؛ درامشب تیمهامک  کچوک و  ای  دنیبن  ار  اهنآ  دوش و  لفاغ  دوخ  ياهاطخ  تاهابتشا و  زا  . 2
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.دوش فیعضت  ناسنا  رد  قح  لوبق  يریذپ و  تحیصن  یهیحور  . 3

.دشاب هتشاد  رکشت  فیرعت و  راظتنا  همه  زا  دوش و  عقوترپ  . 4

.دنک هولج  تیمها  مک  نانآ  ياهراک  کچوک .  وا  رظن  رد  نارگید  . 5

یتراسخ ببـس  دراوم  نیا  عومجم  .دنـسرب  ناشفادـها  هب  ات  دـنهد  رارق  دوخ  تسد  زاربا  ار  یلفاـغ  ناـسنا  نینچ  بلطتـصرف  دارفا  . 6
.دوشیم طوقس  یهاگ  فقوت و  دروکر و  گرزب و 

، اراگدرورپ : » دییوگب دنکیم ، فیرعت  امش  زا  یسک  هک  یماگنه  هدش  هیصوت  ام  هب  ینید  دنمشزرا  ياهروتسد  رد  هک  تسین  تهجیب 
نم رب  دـنربخ ، یب  نآ  زا  ناشیا  هک  ار  یناهانگ  هد و  رارق  دـنیوگیم ، هچنآ  زا  رتهب  ارم  امرفم و  هذـخاؤم  دـنیوگیم ، نانیا  هچنآ  هب  ارم 

« .ياشخبب

ص:105
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هک دراد  ییاهفعـض  دباییم  رد  دوشیمن ؛ رورغم  تسا و  نابرهم  دنوادخ  زا  تسه ، یقیفوت  رگا  دوشیم  هجوتم  ناسنا  ابیز  ياعد  نیا  اب 
.دیازفیب دوخ  يونعم  ياههیامرـس  رب  دهد و  همادا  ار  لامک  دشر و  هار  دوشیم  ممـصم  لاح  نیع  رد  و  دنربخیب ؛ اهنآ  زا  نارگـشیاتس 

دارفا دناهدوبن  مک  خیرات  لوط  رد  .دروآیم  دراو  ناسنا  هب  یمهم  ياهبیـسآ  مدرم  ياجبان  ياهفیرعت  یتسار  هب  دـشابن ، اهتقد  نیا  رگا 
یلع ناـیقتم ، ياوـشیپ  .دـناهدش  فرحنم  دـشر  لاـمک و  ریـسم  زا  هدروـخ و  ار  نارگید  یهدیجنــسن  ياـهفیرعت  بـیرف  هـک  قـفوم 

: دنیامرفیم مالسلاهیلع ) )

« .دناهدروخ بیرف  نارگید  ياجبان  فیرعت  تهج  هب  هک  ییاهناسنا  رایسب  هچ  »

ص:106
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يأَر ِبِجعُمِل  َسیَل  - 23

َل

(1) يأَر ِبِجعُِمل  َسَیل 

ندیـشیدنا هتـشذگ و  رد  صحفت  اـب  تسا  هتـسیاش  هـک  تـسا  ناـسنا  دوـجو  یهعرزم  زره  ياـهفلع  زا  یکی  يدنـسپدوخ  بـجُع و 
ًالوا هک  مینک  تقد  رتشیب  هلئـسم  نیا  رد  دـیاب  .مییامن  جالع  دوخ  رد  ار  يرامیب  نیا  اههتـشاد ، رد  ندرک  یـسررب  هدـنیآ و  یهرابرد 

فورعم لوق  هب  دـنراد و  وا  زا  رتشیب  اهیلیخ  تسین و  دایز  نادـنچ  لامک ، لاـمج و  تورث و  تردـق و  ملع و  زا  دراد ، هچ  ره  ناـسنا 
ناـمدوخ زا  مه  مک  ییاراد  نیمه  ًاـیناث  .تسین  یـشورفرخف  لـباق  تسا و  مک  میراد ، هچنآ  سپ  .تسا  رایـسب  تـسد  يـالاب  تـسد 

دنریگیم ام  زا  دوز  ای  رید  هک  تسا  یهلا  یتناما  هکلب  تسین ؛

ص:107

مال فرح  مکحلا  ررغ  -  1

تمکح www.Ghaemiyeh.comيابفلا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13296/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تساهدش هتفرگ  سپ  اهتناما  نیا  اهیلیخ  زا  ام  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  دنامیم ؛ اجرب  ام  درکلمع  شرازگ  اهنت  و 

ماگ نانیمطا  لاـمک  رد  دراد و  سفن  هب  داـمتعا  هک  لاـح  نیع  رد  دـنادب ، ادـخ  فطل  ار  دوخ  تیقفوم  تیلباـق و  ناوت و  ناـسنا  رگا 
.درک یشورفرخف  ادخ  ناگدنب  هب  يدادادخ  ياههیامرـس  اب  تسین  هتـسیاش  هک  ارچ  تسا ؛ عضاوتم  ادخ  ناگدنب  لباقم  رد  درادیمرب ،

: رورغ بجع و  نیا  میدش ، لفاغ  ادخ  زا  میتسناد و  دوخ  زا  ار  اهدرواتسد  اهیبایماک و  رگا  اما 

سک ره  دـنکیم و  کچوک  ار  وا  ادـخ  دزرو ، ربکت  سک  ره  : » دـناهدومرف هک  ارچ  دـنکیم ؛ رادـقمیب  کچوک و  اهرظن  رد  ار  اـم  . 1
« .دربیم الاب  اهرظن  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، هشیپ  ینتورف 

زیچ هب  يریگن  ار  نتشیوخ  رم  هک  زیزع          مدرم  شیپ  يوش  نآ  وت 
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مهف یپ  رد  ندیسرپ و  يریگدای و  عنام  بذاک  رواب  رورغ و  اریز  دنکن ؛ دشر  دوش و  فقوتم  مهف  لقع و  یهعـسوت  دوشیم  ببـس  . 2
.تسا ندوب 

« .تسوا لقع  هب  تبسن  نادوسح  زا  یکی  ناسنا  يدنسپدوخ  رورغ و  : » تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع ،)  ) یلع نانمؤمریما ، زا 

.دننک غیرد  ام  هب  نتخومآ  زا  ناهاگآ  ناملاع و  دوشیم  بجوم  . 3

: دوشیم زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  دنکیم  لقن  ار  یناتساد  يدعس 

تشاد تسد  یکدنا  موجن ، رد  یکی 

تشاد تسم  يرس  ربکت ، زا  یلو 

رتهاـگآ وا  زا  یـسک  اـیوگ  هک  دوب  رورغم  دوخ  هب  ناـنچ  تشاد ، موجن  یهنیمز  رد  هک  یموـجن  یتاـعالطا  رـصتخم  اـب  صخـش  نیا 
.تسین
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لهج هب  هک  نآ  نودـب  وگ و  وتفگ  نمـض  رد  تساوخ  رورغ  نامه  اب  تفر و  مراـهچ  نرق  فورعم  نادیـضایر  رایـشوک ، دزن  يزور 
وا هب  تخوماین و  وا  هب  يزیچ  تفای ، رورغ  تسم  ار  وا  هک  رایـشوک  اما  دزومایب ؛ ییاههتکن  فورعم  نادیـضایر  نیا  زا  دنک ، فارتعا 
زا شناد  ملع و  ياـج  هب  وت  دوجو  منک ؛ رپ  نم  هک  درادـن  یلاـخ  ياـج  وـت  فرظ  ینادـیم ، تاـمولعم  زا  رپ  ار  دوـخ  هک  وـت  : » تفگ

« .يزیرب تفرعم  ملع و  نآ  ياج  هب  سپس  ینک ، یلاخ  رورغ  نیا  زا  ار  دوجو  فرظ  لوا  دیاب  هدش ؛ بلابل  یتسرپدوخ 

؟ دََرب نوچ  رگد  دش ، رپ  هک  یئانا  درخ      رپ  ياهدرب  نامگ  ار  وخ  وت 

يوش یناعم  رپ  ات  يآ ، یهت  يوریم    یهت  ناز  يُرپ ، يوع  ز َد 

.دنکن یکمک  ام  هب  دوش و  ناهنپ  رورغ  باجح  ریز  مینادیم ، هک  مه  رادقم  نامه  دوشیم  ثعاب  . 4

 

ص:110
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درگ و هب  ار  رورغ  سوه و  اوه و  دـنیبیم و  ار  هار  ناـسنا  نآ  کـمک  هب  هک  دـناهدرک  هیبشت  اـنیب  مشچ  هب  ار  شناد  ملع و  ناـگرزب ،
.دوشیم ناسنا  دید  عنام  هکدناهدومن  هیبشت  يرابغ 

هتساخرب درگ  سوه ، اوه و  هتسارآ          تسا  ییارس  تقیقح ،

درم تسانیب  هچرگ  ٍرََصب ، دنیبن  درگ  تساخرب  هک  ییاج  هک  ینیبن 

یناسنا نینچ  دنک  هدافتسا  دوخ  ملع  زا  دناوتیم  هن  دنراد و  وا  شزومآ  هب  یتبغر  ناملاع  هن  تسا و  يریگدای  رکف  هب  هن  رورغم  ناسنا 
: دنیامرفیم مالسلاهیلع ،)  ) یلع نایاناد ، ياوشیپ  .دشاب  هتشاد  یحیحص  رظن  يأر و  دناوتیمن 

« .درادن یتسرد  رظن  رکف و  دنسپدوخ  رورغم و  ناسنا  »

ص:111
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هَداز َهللا  َرَکَش  نَم  - 24

َم

(1) هَداز َهللا  َرَکَش  نَم 

دروم ار  وا  هرابود  دینیبب ، ار  وا  یهقالع  ینادردـق و  رکـشت و  لابقتـسا و  یتقو  دـیهدب و  ياهیدـه  یـسک  هب  هداتفا  قافتا  نونکات  ایآ 
رکاش و هک  يدرف  هب  تبـسن  تبحم  شیازفا  هب  ناسنا  شیارگ  نیا  دیهدب ؟ وا  هب  ياهیده  مه  زاب  تبغر  لیم و  اب  دیهد و  رارق  فطل 
ار وا  تافـص  رتهب  ات  دـنکیم  اطع  ناگدـنب  هب  ار  دوخ  تـالامک  زا  ياـهنومن  یهاـگ  دـنوادخ  .تسا  یهلا  یتبهوم  تسا ، رازگـساپس 

یعطق ياهتنس  زا  هک  دنوشیم  روآدای  ام  هب  ار  تقیقح  نیا  مالسلامهیلع )  ) ناموصعم ياهشیامرف  مه  میرک و  نآرق  مه  .دسانشب 

ص:112
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: هک تسا  رازگساپس  رکاش و  ناگدنب  تمعن  شیازفا  دنوادخ ،

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ، دنک        نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

یهلحرم دناهدرک : میسقت  هلحرم  هس  هب  ار  رکش  ینید  نایاوشیپ  میـشاب ؟ یعقاو  رازگرکـش  میناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  رکـش  تقیقح 
ار تمعن  نانآ  یهلیسو  هب  دنوادخ  زا  دسریم ، ام  هب  يریخ  ره  مینادب  ینعی  تسا ؛ تمعن  یهدنشخب  تخانش  انامه  یبلق و  رکـش  لوا 

.مییوگب هللادمحلا »  » نابز اب  هک  تسا  ینابز  رکش  مود  یهلحرم  .دومن  رکشت  مه  تمعن  ياههطساو  نیا  زا  دیاب  هتبلا  دناسریم و  ام  هب 
: تفگ دندیـسرپ ؛ هبترم  ود  .بوخ » : » تفگ تسا »؟ روطچ  تلاـح  : » دـندومرف یـصخش  هب  هلآو ) هیلعهللایلـص   ) ادـخ لوـسر  يزور 
رد هک  دنتخومآ  هلیسو  نیا  هب  و  متساوخیم » ار  نیمه  : » دندومرف ترضح  .رکشورادخ » بوخ ، : » تفگ .دندیـسرپ  موس  راب  بوخ .» »

.هللادمحلا مییوگب  مینک و  ادخ  رکش  دسرپیم ، ار  ناملاح  یسک  هک  یماگنه  هلمج  زا  نامز و  ره 
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هب رگا  .تمعن » هدنشخب  تیاضر  تهج  رد  تمعن  نتفرگ  راک  هب   » زا هک  تسا  ترابع  یلمع  رکش  .تسا  یلمع  رکـش  موس  یهلحرم 
گنر لوغـشم  سابل  نامه  اب  دینیبب  زور  نآ  يادرف  دیهد و  هیدـه  ون  یـسابل  درادـن ، ینامهیم  رد  تکرـش  يارب  ون  سابل  هک  یـسک 

یناسنا ار  وا  دیوشیم و  دـنمهلگ  تسا  یعیبط  دـینکیم ؟ ادـیپ  یلاح  هچ  هدـش ، یگنر  سابل  ياج  دـنچ  تسا و  هناخ  ياهراوید  ندز 
مینک و لـمع  هنوـگ  نیا  ناـبرهم  دـنوادخ  ینعی  تمعن  همه  نیا  یهدنـشخب  هـب  تبـسن  اداـبم  سپ  دـینادیم ؛ ساپـسان  سانـشنردق و 

یهعلاـطم هاـچ ، زا  هار  صیخـشت  يارب  ار  مشچ  دـنوادخ  هک  نـیا  هـن  رگم  میریگراـک ! هـب  ددنـسپیمن ، هـک  یهار  رد  ار  وا  ياـهتمعن 
مارح و ياههنحص  هب  هاگن  تهج  رد  نآ  زا  هدافتسا  سپ  تسا ؟ هداد  ...و  ردام  ردپ و  یهرهچ  هب  زیمآتبحم  هاگن  دنمشزرا ، ياهباتک 
، یهاوخریخ ییامنهار و  تبحم ، راهظا  قح ، نخس  نتفگ  يارب  ار  نابز  هک  نیا  هن  رگم  تسا  یـساپسان  هدومرف ، یهن  دنوادخ  هچنآ 

؟ تسا هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ...و  هدید  غاد  لد  زا  مغ  ندودز 
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زین رگید  ياهتمعن  فیلکت  بیترت  نیمه  هب  .تسا  یساپسان  ...و  رخسمت  تمهت ، تبیغ ، غورد ، نتفگ  تهج  رد  نآ  زا  هدافتـسا  سپ 
.دوشیم مولعم 

، مهف ملع و  زا  رگا  .تسا  رکاش  رازگساپس و  درف  رب  تمعن  ندومن  نوزفا  ساپسان و  درف  ندرک  مورحم  راگدرورپ  یعطق  ياهتنـس  زا 
نامه هکلب  تشاد ، دهاوخن  ینوزف  اهتمعن  نآ  اهنت  هن  مینک ، هدافتـسا  تیـصعم  ملظ و  هار  رد  دوخ  تیعقوم  وربآ و  تردـق ، تورث و 

اب دروآ ، يور  امـش  هب  تمعن  زا  ییاههـشوگ  هک  یماـگنه  میناوخیم  هغـالبلاجهن  رد  .تفر  دـهاوخ  یتسین  لاوز و  هب  ور  مه  رادـقم 
يدونـشوخ اـضر و  تـهج  رد  یتـمعن  زا  ناـسنا  هـک  یماـگنه  لـباقم ، یهطقن  رد  .دـینکن  مورحم  نآ  یهمادا  زا  ار  دوـخ  یـساپسان 

.دروآـیم لاـبند  هب  ار  ياـهزات  ياـهتمعن  دراذـگیم و  ینوزفا  هب  ور  تـمعن  نآ  دریگیم ، هرهب  وا  ناگدـنب  هـب  تمدـخ  راـگدرورپ و و 
« .دیازفایم شتمعن  رب  دنوادخ  دروآ ، اج  هب  ار  دنوادخ  رکش  سک  ره  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع نایقتم ، ياوشیپ 
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هِلَجَا یلِا  ُهاطُخ  ِءرَملا  ُسَفَن  - 25

َن

(1) ِهلَجَا یِلا  ُهاطُخ  ِءرَملا  ُسَفَن 

مارآ مارآ  همه  دـشیم ، عیزوت  یناـحتما  ياـههگرب  میتسـشنیم و  ناـحتما  نلاـس  رد  یتـقو  لیـصحت ، نارود  لاـس  رخآ  تاـناحتما  رد 
ار نلاس  ياهیباتهم  اهپمال و  یـضعب  دـنتخادرپیم ، ناحتما  نلاس  ياـشامت  هب  یـضعب  ناـیم  نیا  رد  .دـندشیم  اـهباوج  نتـشون  لوغـشم 

وگدـنلب ناهگان  هک  دـندرکیم ، زادـنارو  ار  نانآ  شفک  سابل و  دنتـشاد و  رظن  ریز  ار  ناـحتما  یهـسلج  نارظاـن  یـضعب  دندرمـشیم ،
« .تسا هدنام  یقاب  تقو  نایاپ  ات  هقیقد  هدزناپ  طقف  دنشاب ، هتشاد  هجوت  زیزع  نازومآ  شناد  : » درکیم مالعا  دشیم و  نشور 

ص:117
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تـسد رد  مکحم  ار  ملق  دنتـسشنیم ، بترم  یلطعمیب  .درکیم  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  ار  اـهیلیخ  هک  دوـب  يدـیدش  ناـکت  مـالعا  نیا 
دننک حیحصت  ار  نآ  دناهداد ، یهابتشا  خساپ  رگا  دندرکیم  یعـس  دندرکیم و  رورم  تقد  اب  ادتبا و  زا  ار  ناحتما  تالاؤس  دنتفرگیم ،

.دننکب نآ  لاح  هب  يرکف  دناهدادن ، باوج  ار  یلاؤس  رگا  و 

يارب گرزب  میاهدرک ؛ تکرش  دایز  کچوک  تاناحتما  رد  ام  یهمه  .تسا  رثؤم  رایـسب  تقو ، نایاپ  لجا و  ندش  کیدزن  هب  هجوت 
.تسا یگدنز  ناحتما  ناحتما ، نیرتگرزب  تسایند و  نیمه  ام 

دایز یلیخ  عومجم  رد  دـشکب ، لوط  لاس  داتـشه  ای  هاجنپ  لهچ ، تسا  نکمم  تساهناحتما و  نآ  زا  رتشیب  ناحتما  نیا  تلهم  هچرگ 
رد اما  مولعم ؛ تصرف  تسا و  صخـشم  ناحتما  نامز  لوا  زا  اهناحتما  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  درذـگیم ؛ تعرـس  هب  ناـمز  تسین و 

: يزیربت بئاص  لوق  هب  دراد و  تلهم  ردقچ  سک  ره  تسین  مولعم  یگدنز  ناحتما 
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تسین نایامن  نوچ  رمع ، یهلفاق  رابغ 

بایرد ار  راهن  لیل و  نتفر  هبسا  ود 

نایاپ یهطقن  هب  یمدـق  ندیـشک  سفن  ره  اب  درذـگیم و  هفقویب  نامز  و  تسا ، مولعماـن  تصرف  زاستـشونرس و  مهم و  رایـسب  ناـحتما 
: دراد ار  جیاتن  نیا  تسا ،» کیدزن  تلهم ، نایاپ   » هک نیا  هب  هجوت  یطیارش  نینچ  رد  .میوشیم  رتکیدزن 

رتشیب هچ  ره  بیترت ، نیدب  .تسور  شیپ  رد  هک  يدصقم  میراد و  هک  یفیاظو  میتسه ، نآ  رد  هک  ییایند  هب  تبسن  شناد  بسک  . 1
؛ میربب ار  هرهب  نیرتشیب  هدنام ، یقاب  تصرف  زا  ات  مینکیم  بسک  یهاگآ 

تـسا مزـال  میـشاب ؛ هدرک  دراو  یلاـم  ریغ  یلاـم و  ياـهنایز  نارگید  هب  یهجوتیب  تلفغ و  رثا  رب  تسا  نکمم  اـهتراسخ ؛ ناربـج  . 2
، میاهتـشاد یهاتوک  هزور  زامن و  نوچ  یتادابع  ماجنا  رد  رگا  مینک و  بلج  ار  ناگدید  نایز  تیاضر  صخـشم و  ار  اهنآ  میـشوکب 

؛ مییآرب ناربج  ددصرد 
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هک دشاب  ام  رد  تبیغ  غورد و  هب  تداع  ای  لخب  دسح ، ریظن  دنـسپان  تافـص  زا  یـضعب  زونه  دیاش  یقالخا ؛ ياهیتسردان  حالـصا  . 3
سپ میـشاب ، هتـشاد  یلوبق  دح  زا  رتنییاپ  یهرمن  دراوم  نیا  رد  ام  دبای و  نایاپ  ناحتما  تدم  یقالخا  ياهیتسردان  نیا  اب  تسا  فیح 

؛ میزادرپب بویع  نیا  حالصا  هب 

ناتسرامیب و هسردم و  نتخاس  قافنا ، تشذگ ، تبحم ، دننام  دنسپادخ  لمع  ره  یگدنز  ناحتما  رد  مینادیم  رتشیب ؛ زایتما  بسک  . 4
، بوخ لمع  ره  یلک  روط  هب  ناگدیدمغ و  ییوجلد  نارگید ، هب  ندرک  مالس  رتدوز  هابتشا ،  ماگنه  هب  ندرک  یهاوخرذع  دجـسم ،

.دوشیم بوسحم  زایتما  کی 

رایـسب اهتـصرف ، تشذـگ  هب  هجوت  .مییامن  یـسک  زایتما  رتشیب  هچ  ره  مینک  یعـس  تسا ، ندـش  ماـمتا  لاـح  رد  اـم  تصرف  هک  ـالاح 
: دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع نایقتم ، ماما  تسا  روآنایز  یسب  نآ ، زا  تلفغ  هدنزاس و 
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« .تسا یگدنز  نایاپ  یهطقن  يوس  هب  وا  ياهماگ  ناسنا  ياهسفن  »
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ۀَلفَغلا ِهیَلَع  تَبَلَغ  نَمِل  ٌلیَو  - 26

َو

(1) ۀَلفَغلا ِهیَلَع  تَبَلَغ  نَِمل  ٌلیَو 

هب بجعت  اب  همه  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دش »؟ هچ  دیدید  خآ  : » دـییوگب هداوناخ  کی  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  هداتفا  قافتا  نونک  ات  ایآ 
عمج ار  تساوح  ارچ  : » دییوگیم وا  هب  ًاروف  مه  امش  .متشاذگ » اج  ار  متعاس  : » دیوگب هدش »، یچ  : » دنـسرپیم ًانایحا  دننکیم و  هاگن  وا 

« .يریگب لیوحت  يورب و  ادرف  ات  دنراذگب  ینئمطم  ياج  ار  نآ  .تسوت  لام  تعاس  وگب  نزب و  نفلت  هدشن  رید  ات  الاح  يدرکن ؟

یجراخ رفـس  کی  زا  تشگزاب  رد  هک  هداتفا  قافتا  ایآ  دوش ؟ امـش  فسأت  یهیام  هک  دیاهتـشاذگ  اج  راـطق  رد  يزیچ  نونکاـت  اـیآ 
شومارف ار  يدنمشزرا  یهلیسو  دیوش  هجوتم 
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.تسا تلفغ  اههنومن  نیا  دیشاب ؟ هتـشادن  رگید  ياهراچ  دیروخب و  ترـسح  طقف  دیرادن ، یـسرتسد  نآ  هب  رگید  نوچ  دیاهدرک و 
ار دوخ  تعاس  هک  يدرف  .دنتـسه  توافتم  اهتلفغ  دیدش ، هجوتم  اهلاثم  رد  هک  هنوگ  نامه  .ندش  هجوتیب  ندرب و  دای  زا  ینعی  تلفغ 
اب هتبلا   - هدرک شومارف  ار  يزیچ  راطق  رد  هک  مه  یـسک  .دریگیم  لیوحت  ار  نآ  دوریم و  زور  نآ  يادرف  هتـشاذگ ، اـج  یناـمهیم  رد 

یـسرتسد نآ  هب  هچ  رگ  هتـشاذگ ، اـج  ار  ياهلیـسو  رگید  روشک  کـی  رد  هک  نآ  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  دـناوتیم  رتـشیب - تمحز 
.دیامن هیهت  دوخ  روشک  رد  ار  نآ  هباشم  تسا  نکمم  رتشیب  تمحز  تاراسخ و  لمحت  اب  دشاب ، هتشادن 

ار يزیچ  ناوتیمن  تسین و  ناربج  لباق  زگره  هک  تسه  یتلفغ  ناـیم  نیا  رد  .دنتـسه  تواـفتم  اـهنایز  اـما  تسا ؛ روآـنایز  یتلفغ  ره 
اب هک  ياهیامرـس  تسا ؛ ندـش  مک  لاح  رد  تعرـس  اـب  هک  ياهیامرـس  تسا ؛ رمع » یهیامرـس   » زا تلفغ  نآ ، درک و  نآ  نیزگیاـج 

.ددرگیمنرب دور ، تسد  زا  هک  نآ  زا  رادقم  ره  تسا و  ندش  مک  لاح  رد  تعرس 
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تصرف نامه  رمع  تدم  .دوب  انتعایب  نآ  فرـصم  عون  هب  تبـسن  ناوتیم  هن  تفرگ و  ار  نآ  فرـصم  يولج  ناوتیم  هن  هک  ياهیامرس 
زا یـشخب  رگا  درذـگب و  تلفغ  هب  تدـم  نیا  رگا  .تسا  ترخآ  رفـس  يارب  هشوت  داز و  لیـصحت  اـیند و  یهناـختراجت  رد  روـضح 

تسین و نآ  كرادـت  ایند و  نیا  هب  تشگزاب  لاـجم  رگید  دـیایب ، ناـمدای  هب  ترخآ  رد  مینک و  شومارف  نیا  رد  ار  اـهیکین  شزرا و 
.میراذگن اج  يزیچ  میشوکب  مینک و  تقد  رایسب  دیاب  سپ  .درک  هیهت  ار  نآ  هباشم  ناوتیمن  رگید 

یماگنه اما  میـشاب ؛ دوخ  تمیق  نارگ  يایـشا  تعاس و  فیک ، بقارم  دـیاب  هشیمه  .درک  زیهرپ  تلفغ  زا  دوب و  بقارم  دـیاب  هشیمه 
هب تبـسن  .میهد  شیازفا  ار  دوخ  تبقارم  تقد و  مزـال  دوشیم و  رتشیب  ترورـض  نیا  دراد ، ار  اـم  یتـمیق  یقراـس  مینک  ساـسحا  هک 

نمـشد میدیمهفیم  یتقو  ینعی  دـنکیم ؛ قدـص  تیقح  نیمه  زین  میربب  دوخ  اب  یقاب  ملاع  هب  رفـس  رد  دـیاب  هچنآ  ترخآ و  ياهالاک 
، ییوگتسار تفع ، دهعت ، بوخ ، قالخا  ات  تسا  نیمک  رد  ناطیش  نوچمه 
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قداص ماما  .میرادـهگن  نوصم  وا  دربتـسد  زا  ار  اهـشزرا  نیا  مینک  شالت  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  دـیابرب ، ام  زا  ار  اهـشزرا  یهیقب  بدا و 
ندوب مک  زا  ایند و  نیا  هب  ندمآ  فده  زا  یـسک  رگا  دوب »؟ لفاغ  دیاب  ارچ  تسا ، نمیک  رد  ناطیـش  رگا  : » دنیامرفیم مالـسلاهیلع ) )

ار ریذـپانناربج  یتراـسخ  دزادرپـب ، رذـگدوز  چوپ و  روما  هب  اـهیبوخ  هب  نتخادرپ  تـالامک و  بسک  ياـج  هب  دوش و  لـفاغ  تصرف 
: دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  .تشاد  دهاوخن  ياهرهب  ترسح ، زج  تمیق  رد  دوشیم و  لمحتم 

« .ددرگن هدامآ  دنک و  شومارف  ار  تشگزاب  دوش و  بلاغ  وا  رب  تلفغ  هک  یسک  رب  ياو  »
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هَردَق فِرعَی  مَل  نَم  َکَلَه  - 27

َه _

(1) هَردَق فِرعَی  َمل  نَم  َکَلَه 

یلاح رد  یتعاس  زا  سپ  هدرکیم ، يزاب  طایح  لباقم  رد  يدیع  یناموت  رازه  سانکسا  اب  هک  یکدوک  دیاهدینش  ای  هدید  نونک  ات  ایآ 
.داد نم  هب  ار  اهتابنبآ  نیا  تفرگ و  ار  ملوپ  نابرهم  ییاقآ  : » دیوگیم دوشیم و  لزنم  دراو  دراد ، تسد  رد  گنراگنر  تابنبآ  هس  هک 

« .داد نم  هب  ات  هس  دوب ، بوخ  یلیخ  هک  وا  یلو  مریگب ؛ تابنبآ  کی  هک  مداد  ار  ملوپ  نم 

گنر هک  یلاح  رد  اهرتگرزب  اّما  تسا ؛ یـضار  دوخ  یهلماعم  ًـالماک  دوشیم ، اـهتابنبآ  زا  یکی  ندرک  زاـب  لوغـشم  هک  یلاـح  رد  وا 
تدش هب  دوشیم و  ضوع  ناشهرهچ 
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.دندرگیم نابرهم » بوخ و  مدآ   » نآ لابند  هب  دنودیم و  نوریب  ناباتش  دنسریم ، رظن  هب  ینابصع 

؟ تسا دونشخ  هلماعم  نیا  زا  كدوک  ارچ  امش  رظن  هب 

.دنادیمن ار  یناموت ) رازه  سانکسا   ) دوخ یهیامرس  شزرا  وا  تسا ؛ نشور  خساپ 

یلو میهدـن ؛ تسد  زا  نازرا  اـی  ناـگیار  ار  اـهنآ  میتسه  بقارم  مینادـیم و  ار  دوخ  لاوما  هزاـغم و  غاـب و  لوپ ، شزرا  اـهرتگرزب  اـم 
رگا هک  میراد  يرگید  گرزب  ياههیامرـس  ام  تسین ؛ هزاـغم  وردوخ و  لوپ و  طـقف  اـم  یهیامرـس  مینادـب  هک  تسا  نیا  مهم  یهتکن 

تبحم و زکرم  دـناوتیم  هک  میراد  یحور  بلق و  .میهدـیم  تسد  زا  يزیچان  ياهب  هب  ار  اهنآ  مینکیم و  ررـض  مینادـن ، ار  اهنآ  شزرا 
، دور رانک  نآ  لباقم  زا  اهـششوپ  اهباجح و  رگا  هک  میراد  نطاـب  شوگ  مشچ و  رهاـظ  شوگ  مشچ و  رب  هوـالع  اـم  .دـشاب  اهـشزرا 

.میونشب مینیبب و  ار  یمهم  قیاقح  میناوتیم 
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.میشاب نیشنمه  تسود و  وا  اب  مینک و  رارقرب  هطبار  وا  تیاهنیب  تمکح  تردق و  ملع و  یتسه و  قلاخ  اب  میناوتیم 

دیاب هک  میراد  یگرزب  ياههیامرـس  .میـشاب  اـهناسنا  نیرتدـیفم  نیرتدنمـشزرا و  یتسه و  تادوجوم  نیرتلماـک  یهرمز  رد  میناوتیم 
.میشورفن مک  هب  ار  دوخ  میربب و  هرهب  اهنآ  زا  میسانشب و  ار  اهنآ 

هک دـنادب  رگا  دـنارذگیم ، ...و  يدرگلو  يرازآ ، مدرم  تقرـس ، دایتعا ، ریـسم  رد  ار  دوخ  رمع  ياهلاس  اـهزور و  نیرتهب  هک  يرـسپ 
رـضاح هنوگچ  دننک ، راختفا  وا  دوجو  هب  عامتجا  ناگتـسب و  هداوناخ و  هک  دشاب  دـیفم  دـنموربآ و  تلیـضفاب ، هاگآ ، يدرف  دـناوتیم 

؟ دنک هابت  ار  هیامرس  دادعتسا و  همه  نیا  دوشیم 

دـنارذگیم و يرگلاوغا  ییامندوخ و  اهنابایخ و  اهرازاب و  رد  راذـگ  تشگ و  هب  ار  دوخ  رمع  ياـهلاس  اـهزور و  نیرتهب  هک  يرتخد 
هب ار  دنمشزرا  تقو  اهتعاس 

ص:128
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ياهـشزرا لامک و  ملع و  زا  رادروخرب  يرتخد  دـناوتیم  دـنادب  رگا  دـنکیم ، فرـص  دوخ  تاکرح  شیارآ و  سابل و  نداد  شیاـمن 
هتـسیاش و یملعم  دوخ  راتفگ  راتفر و  اب  دـناوتیم  دـشاب ، دوخ  یهعماـج  هداوناـخ و  بوبحم  ادـخ و  بوبحم  دـناوتیم  دـشاب ، یناـسنا 
ینامیشپ و زج  رمع  نایاپ  رد  هک  دنک  فرص  يریسم  رد  ار  دوخ  ياههیامرس  دوشیمن  یضار  دشاب ، نارگید  يارب  دنمـشزرا  ییوگلا 
هک تسا  يدنمـشزرا  ياههیامرـس  زا  تـلفغ  و  شزرا ، ردـق و  نتخانـشن  زا  یـشان  اـهتراسخ  یهمه  دـشاب ! هتـشادن  يزیچ  ترـسح 

.تسا هدومرف  اطع  ناسنا  هب  دنوادخ 

: دنیامرفیم نایقتم  ياوشیپ  نانمؤمریما و 

« .دوشیم كاله  دنادن ، ار  دوخ  شزرا  سک  ره  »

ص:129
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یغطُی ٍریثَک  نِم  ٌریَخ  یفکَی  ٌریسَی  - 28

َي

یغُطی ٍریثَک  نِم  ٌریَخ  یفکَی  ٌریسَی 

: دینکیم باختنا  ار  مادک  اههنیزگ  نیا  زا  دییوگب  دینک و  یسررب  ار  ریز  داوم 

: دیتسه تکرح  رد  دصقم  يوس  هب  وردوخ  اب  دیراد و  یمهم  راک  هک  زور  کی  . 1

؛ دیسرب رظن  دروم  لحم  هب  تمالس  هب  ات  دینکیم  تکرح  لدتعم  تعرس  اب  فلا )

هداج رانک  هوک  اب  دیوشیم و  فرحنم  هداج  زا  هار ، نیب  رد  اما  دیسرب ؛ دصقم  هب  عیرـس  ات  دینکیم  تکرح  دایز  رایـسب  تعرـس  اب  ب )
.دیوشیم نوگنرس  دینکیم و  دروخرب 
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: يراخب ندرک  نشور  زا  سپ  تساجنآ ؛ يراخب  کی  هک  دیاهدش  یقاتا  دراو  درس  رایسب  زور  کی  رد  . 2

؛ دیوش رادیب  باوخ  زا  تمالس  هب  یتعاس  زا  سپ  دینک و  تحارتسا  نآ  رانک  رد  ات  دیهد  رارق  طسوتم  يور  ار  نآ  یهجرد  فلا )

دریگیم شتآ  لزنم  یقیاقد  زا  سپ  دیباوخیم و  نآ  رانک  رد  دیهدیم و  رارق  نآ  یهجرد  تیاهن  رد  دینکیم و  دایز  ار  نآ  یهلعش  ب )
.دیوشیم شتآ  یهمعط  امش  دوخ  هلمج  زا  زیچ  همه  و 

؟ تسیچ امش  خساپ 

روطنیا همه  دیشاب ، روط  نیا  امش  مه  رگا  اما  .منکیم ؛» باختنا  ار  فلا  یهنیزگ  يدراوم  نینچ  رد  هک  تسا  مولعم  دییوگیم « : امتح 
يدام تاناکما  ناسنا  رگا  تکرح ؛» نیا  يارب  ياهلیـسو  نآ  تاـناکما  تسا و  تکرح  کـی  یگدـنز  : » دـینک تقد  بوخ  دنتـسین !

سابل رگا  دسریم ؛ دصقم  هب  تمالس  هب  دنک ، باختنا  دیفم  اما  مک  ار  یگدنز 

ص:131
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لامک یگدنز  زا  میسریم و  دصقم  هب  دشاب ، فده  اب  اما  لدتعم  ام  ياهراک  ریاس  نتفرگ و  سلجم  نتخادنا ، هرفس  وردوخ ، لزنم ، ، 
یبلطهداـیز و یفنم و  ياـهتباقر  یمـشچمه ، مشچ و  اـیند ، ّبـح  دـش ، رتداـیز  داـیز و  تاـناکما  نـیا  رگا  اـما  میربـیم ؛ ار  هدافتـسا 

هاگترپ رد  اسب  هچ  دریگیم و  ار  ام  ِدـید  يولج  اههتـشاد  نیا  زا  یـشان  رورغ  دـنکیم و  جراخ  تقیقح  یهداج  زا  ار  اـم  يزودـنالام ،
.میوش كاله  میتلغ و  رد  دنوادخ  ینامرفان 

رد ندز  صرح  يزودنالام و  یبلطهدایز و  .تسادخ  قلخ  ادخ و  قوقح  هب  زواجت  یـشکرس و  لادـتعا و  زا  جورخ  ینعم  هب  نایغط 
، غورد ملظ ، هب  ار  ناسنا  هک  لاح  نیع  رد  ار ؛ ادـخ  ناگدـنب  قح  هن  دـنک و  تیاعر  ار  ادـخ  قح  هن  ناسنا  دوشیم  ثعاـب  يداـم  روما 

.دناشکیم رگید  هانگ  اههد  هدعو و  فلخ  دهعت ، مدع  يراکمک ، بلقت ،

صرح دنکیم و  تیاعر  ار  یهلا  دودح  دنکیم و  هدافتسا  ایند  تاناکما  زا  دوخ  زاین  رادقم  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

ص:132
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.دسرب دصقم  هب  یتمالس  هب  دنک و  تکرح  تمالس  تداعس و  یهداج  رد  هراومه  ات  دنزیمن 

: دنیامرفیم نانمؤمریما  ناگدازآ و  ياوشیپ  ارچ  هک  میمهفیم  رتهب  نونکا 

« .دراداو یشکرس  هب  ار  ناسنا  هک  يرایسب  زا  تسا  رتهب  دوش ، هرادا  ناسنا  یگدنز  روما  نآ  اب  هک  یکدنا ، »

ص:133
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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